
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทรท์ี่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

…………………………………….  
         
วาระปกติ     
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ         

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ      
  -   
   

  ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ         
  ๑.๒.๑ แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช- 
    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร  
    ๑.๒.๒ การมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย  
    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
  ๑.๒.๓ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    (รอบที่ ๒)   
  ๑.๒.๔ การประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขบัเคลื่อนประเทศ 
   ๑.๒.๕  แนวทางการจ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  
    (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
  ๑.๒.๖ การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ  
  ๑.๒.๗ รายงานโครงการบทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “เกษตรศาสตร์  
    สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างย่ังยืน” 
   ๑.๒.๘  มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ๑.๒.๙ อ่ืนๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘  
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)   
    

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๑ ส่วนงาน     



- ๒ - 
 
 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
  (๒) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
  ๓.๓ การขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  
  ๓.๔  รับทราบการอนุญาตขยายเวลาการดําเนินการนําเสนอแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของผู้บริหาร 
   ส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะวนศาสตร์  
  (๒) ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย    
  -    
    

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา         

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 ประกาศ ระเบียบ และข้อบงัคับ 
 ๖.๒ การขออนุมัติรา่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและ 
   ถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุม่วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔    
  ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๖.๔ การขออนุมัติรา่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การแต่งต้ัง 
 ๖.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
   ๒ ส่วนงาน   
 ๖.๖ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 เรื่องทีค่ณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๑ เรื่อง   

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง          

 ๖.๗ การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๒ โครงการ 



- ๓ - 
 
  ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร    
  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๒ หลักสูตร 
  ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 
 ๖.๑๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไมก่ระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
   จํานวน ๓ หลกัสูตร   
  ๖.๑๒ การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  
   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๔ เรื่อง 

 ๖.๑๓  การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา  
  ๖.๑๔ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๕ ชุดวิชา 
  ๖.๑๕ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน 
   นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
   เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ 
  ๖.๑๖ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร 
   นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๑๗  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  
   จํานวน ๓๘ ราย  
 

วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     -  
วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนธันวาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    

 

 

 




