
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓    

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ 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 พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๒ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๑.๒.๓ บันทึกการประชุม Covid-19 Recovery กับผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดย ส านักงานสภานโยบาย 
   การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (ผ่านระบบ ZOOM) 
  ๑.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี 
  ๑.๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

                           ๑.๒.๖   การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                    

                    ๑.๒.๗      สรุปการประชุมหารือการด าเนินงานบริหารสถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับมาตรการ ผ่อนปรน
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย 

                                       ๑.๒.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
สถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ 
                     ๑.๒.๙  การทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืช แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
                    ๑.๒.๑๐  อ่ืนๆๆ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙  
  เมษายน 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   

https://ex-meeting.ku.ac.th/process/sub_agenda.php?countDoom=8
https://ex-meeting.ku.ac.th/process/sub_agenda.php?countDoom=11
https://ex-meeting.ku.ac.th/process/sub_agenda.php?countDoom=11
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  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  
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑  มาตรการและแนวทางในการเตรียมตัวและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างสถานการณ์   
   COVID-19 และภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย 
 ๔.๒ การขออนุมัติหลักการในการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
   ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....     
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย      
 -   

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๒ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑ เรื่อง          
 ๖.๒ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๒ หลักสูตร      

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๓  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๖ จ านวน ๗๐ ราย  

 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      
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 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย  
   เกษตรศาสตร์ 
  ๘.๓ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  ๘.๔ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓     

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 

 
 
 
 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๒.๑ พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗  
ตอนที่ ๓๐ ก ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๒ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอ(ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

   ๑.  เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    - หลักสูตรภาษาไทย จากเดิมวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    - หลักสูตรนานาชาติ ยังคงเดิม คือ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒. จัดปฏิทินโดยก าหนดให้มีช่วงเวลาส าหรับการฝึกงานและ/หรือการปฏิบัติงานสหกิจ 

ศึกษาของนิสิต 

   ๓. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรก าหนดไว้ในช่วงเดือนตุลาคม โดยไม่หยุดการเรียนการสอน
ในช่วงการซ้อมใหญ่โดยก าหนดเป็น ๒ คาบในวันเสาร์วันอาทิตย์/และ ๑ คาบในวันจันทร์เช่นเดียวกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ที่ผ่านมา 

   ๔. งดการเรียนการสอนในช่วงเกษตรแฟร์เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาในการเปิด 
ภาคการศึกษาของปี ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ๕. การจัดสอบกลางภาคและการสอบไล่สามารถก าหนดช่วงวันสอบได้โดยมีระยะเวลา 
การส่งคะแนนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๓ บันทึกการประชุม Covid-19 Recovery กับผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดย ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (ผ่านระบบ ZOOM) 

  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอบันทึกการประชุม Covid-19 Recovery  
กับผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโดย ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
(ผ่านระบบ ZOOM) เพ่ือแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

   ๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๔ ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมี
ผลบังคับใช้ 

 

                     ตามท่ีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน 
แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อก าหนด 
ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๕ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับเรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพ่ือทราบ นั้น 

   ส านักงบประมาณได้เสนอเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไปเพื่อด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงมติว่า 

   ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 

  ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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              ๑.๒.๖ สรุปการประชุมหารือการด าเนินงานบริหารสถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับมาตรการ ผ่อนปรนใน
ส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย 

               โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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                  ๑.๒.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
สถานการณ์ COVID-19 ฉบับท่ี ๑๖ 

              ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมหารือการด าเนินงาน
บริหารสถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                         การนี้ ฝา่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอสรุปการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

                         โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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            ๑.๒.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 

ฉบับท่ี ๑๖ 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดท าการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลา
ปิดท าการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๓ ประกอบกับ ข้อก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงเหน็สมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  
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                      ๑.๒.๙   การทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืช แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน    

  โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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๑.๒.๑๐  อ่ืนๆ 
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จ านวน ๔๙ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
จ านวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ    

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน  
๓ ส่วนงาน ดังนี้    
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ บัณฑิตวิทยาลยั  
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์   
โรจนฤทธิ์พิเชษฐ)์  

 - สรุปผลการสรรหาในวันศุกรท์ี่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา 
   ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ คณะศึกษาศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ) 

๑. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
    เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี   
    หรือผู้อ านวยการ โดยผู้ทีไ่ดร้ับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลยั จ านวนสองคน เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
    กับคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งผูป้ฏิบัติงานสายวชิาการ 
    และสายสนบัสนุนที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นกรรมการ 
    สรรหา 

๓ คณะพาณชิยนาวีนานาชาติ 
(รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

๑. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
    เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี  
    หรือผู้อ านวยการ โดยผู้ทีไ่ดร้ับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
    กับคณะพาณชิยนาวนีานาชาติ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งผูป้ฏิบัติงานสายวชิาการ 
    และสายสนบัสนุนที่สังกัดคณะพาณชิยนาวีนาชาติ เพื่อเป็น 
    กรรมการสรรหา 

 
   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ สว่นงาน  
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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 านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ 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  

 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  
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง  

  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 และที่
ประชุมมีมติมอบมอบรักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือ 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

  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. รองศาสตราจารย์อภิสิฐฏ์  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 

เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (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  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภา
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 ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

  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 ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีจะได้เชิญประชุม 
รองอธิการบดีเพื่อด าเนินการเลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากรองอธิการบดี แล้วจะรายงานผลการเลือกให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

 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 และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 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 Nontir 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  

เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (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 และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ออกไปก่อน โดยจะแจ้งก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ทราบต่อไป 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 

 



- ๒๓ - 
 

 วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 ๔.๑ มาตรการและแนวทางในการเตรียมตัวและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่าง
สถานการณ์ COVID-19 และภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย  

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตาม
สรุปผลการด าเนินงานดังแนบ และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยน าเสนอแผนและแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 และภัยแล้ง และภายหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรจะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือให้ข้อแนะน าส าหรับประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีท่ีมหาวิทยาลัยจะเข้าไปมี
บทบาทในการน าความรู้ทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในทุกด้านได้เข้าไปช่วยในการ
จัดท าแผนแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหารที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายเกษตรยั่งยืนที่
จะท าให้ประเทศสามารถกลับมาเริ่มต้นและฟ้ืนฟูได้เร็วขึ้น โดยขอให้น ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป นั้น  

   การนี้ มหาวิทยาลัยขอน าแผนและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงระหว่าง
สถานการณ์ COVID-19 และภัยแล้ง และภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วง
ระหว่างสถานการณ์ COVID-19 และภัยแล้ง และภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 
 

 ๔.๒ การขออนุมัติหลักการในการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....   

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการการจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้ว นั้น   
คณะกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและเสนอพิจารณาหลักการในการจัดท าร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... คือ 
รับทราบผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนากรอบการประเมินผู้บริหาร ส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 

  ๒. เห็นชอบหลักการในการพิจารณาจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ดังนี้  

   ๒.๑ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้ดังนี้ 
                    - มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอ านาจหน้าที่เช่น
ว่านี้ให้รวมถึง ...  
                      (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบและ ข้อบังคับส าหรับส่วน
งานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ ... 
                      (๑๖) ติดตามและประเมินผลการการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือ หัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  
- มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๓) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
                    - มาตรา ๕๐ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และหวัหน้าส่วน
งานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
               ๒.๒ วัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน คือ เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
               ๒.๓ การประเมินผลจะครอบคลุม ๓ มิติ และให้สัดส่วนการประเมิน ดังนี้ 
                     (๑) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย (Initiative and Challenge) ๕๐%  
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(๒) ทักษะด้านการบริหารจัดการ  (Managerial skills) ๓๐%  
(๓) ธรรมาภิบาล (Governance) ๒๐% 
               ๒.๔ วงรอบการประเมิน ประเมิน ๓ รอบ ได้แก่   
- รายงานครั้งที่ ๑   ๑ ปี ๖ เดือนแรก 
                     - รายงานครั้งที่ ๒   ๑ ปี ๖ เดือนหลัง (ครบ ๓ ปี) 
                     - รายงานครั้งที่ ๓    ก่อนหมดวาระด ารงต าแหน่ง ๑๒๐ วัน  
ซึ่งการประเมินในครั้งที่ ๑ และ ๒ เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน และครั้งที่ ๓ เป็นการสรุปผลภาพรวม
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ผู้บริหารส่วนงานจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานในรอบ ๔ ปี ภายใน 
๖๐ วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้ง 
                ๒.๕ ผลการประเมินจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาการให้แรงจูงใจ เช่น รางวัล ผลตอนแทนอ่ืน หรือจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน 
                ๒.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย 

   (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 

   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

   (๓) อธิการบดีหรือรองอธิการดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 

   (๔) ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักการในการจัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... เพื่อจักได้ด าเนินการ
ต่อไป 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
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วาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 การบริหารงาน        
 ๖.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ด้วยปัจจุบันส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหน่วยงานภายใน 
ออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย ๑) งานบริหารและธุรการ ๒) งานคลังและพัสดุ ๓) งานบริหารการศึกษา และ ๔) งาน 
นโยบายและแผน เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
หลักการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามหลักเกณฑ์ EdPEX และส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ จึงขออนุมัติปรับโครงสร้าง 
ส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น ๓ งาน ประกอบด้วย ๑) งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร  
โดยควบรวม “งานนโยบายและแผน” ซึ่งมีอัตราก าลังเพียง ๑ อัตรา รวมเข้ากับ “งานบริหารและธุรการ” ซึ่งมีอัตราก าลัง 
๔ อัตรา ๒) งานคลังและพัสดุ และ ๓) งานบริการการศึกษา  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา จาก ๔ งาน เป็น ๓ งาน  
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑ เรื่อง   

  ๖.๒ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 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.) ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวธิีการเวียนรับรอง พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติคณะศึกษาศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

รวม ๒ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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   เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

 ๖.๓  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๖ จ านวน ๗๐ 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.) ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวธิีการเวียนรับรอง พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๖ จ านวน ๗๐ คน ดังนี้    

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๖ คน   
  คณะวิทยาศาสตร์    ๑  คน   
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ๕  คน  

   ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖๔ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๑๒  คน  
   มหาบัณฑิต  ๕๒  คน 

  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ - ๖)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๙๐  คน   
   - มหาบัณฑิต ๔๓๕  คน  
   - ปริญญาตรี  ๑,๒๖๙  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  -  คน  
    - อนุปริญญา  ๑  คน   
   รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๙๕  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ จ านวน ๗๐ คน  
 
 
 



- ๓๐ - 
 

วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๓๑ - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม 
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 าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑ รายการ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ชื่อเจ้าหนี้ วัน เดือน ปี ท่ีจ่าย 

๑ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๑,๖๘๕,๐๑๐.๖๐ การไฟฟ้านครหลวง ๒๓ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๑ รายการ ๑๑,๖๘๕,๐๑๐.๖๐     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๒ - 
 

 ๘.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๓ - 
 

 ๘.๓ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายโสภณ  ภูเก้าล้วน กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี จะครบวาระในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ วรรคห้า บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่ ให้นายก
สภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่ืนขึ้นใหม่แล้ว” ประกอบกับ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ วรรคแปด ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง
ประธานและเลือกกรรมการใหม่ ให้ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้ 
แต่งตั้งประธานและเลือกกรรมการใหม่” ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก 
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ และหากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ จะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่เพ่ือท าหน้าที่ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ต่อไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  
 

 

 



- ๓๔ - 
 

 ๘.๔ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่๒๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


