
ฉบับ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม 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 เชิญพระกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
   ราชกุมารี ทรงขอบใจ 
  ๑.๒.๒ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
   ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  
  ๑.๒.๓ รายงานมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังเพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาด  
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)  
   แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน  
  ๑.๒.๔ สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๑.๒.๕  อ่ืนๆ    

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ 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 

 
  ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ 
   ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    
  



- ๒ - 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 -   

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติหลักการในต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๒ การขออนุมัติปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ 

 ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
   ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่อง 
   มาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแต่งตั้ง 

  ๖.๔ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน ๑ ราย  
  ๖.๖ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย   

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๒ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          
   ๖.๗ การขออนุมัติเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา (Joint Degree Program)  
 ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร 
  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร 
  ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวง 
   การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน ๑๓ หลักสูตร 
  ๖.๑๒ การขออนุมัติปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ 
   วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๖.๑๓ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   รัฐศาสตร์ 



- ๓ - 
 
   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง        

  ๖.๑๕ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๖ รายวชิา และปิดรายวิชา จ านวน  ๑ รายวิชา 
  ๖.๑๖ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๕ รายวิชา  

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๒ เรื่อง 

  ๖.๑๗ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา          
 ๖.๑๘  การรับปริญญาเกียรตินิยมของนิสิตที่ขอเลื่อนการฝึกงานในกรณีท่ีได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤต 
   การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19    

 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


