
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


