
ฉบับ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 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 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี  
   ๑.๑.๒ อ่ืนๆ  

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ     
  ๑.๒.๑ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๒.๒ การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
   พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   วุฒิสภา 
  ๑.๒.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๔ การจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑.๒.๕ การจัดท างบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
   ของประเทศไทย (Re-inventing University System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 
  ๑.๒.๖ การสัมมนาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ ของคณะกรรมาธิการ 
   การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 
  ๑.๒.๗ อ่ืนๆ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ 
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระปกติ)   
 

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน   
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 ๓.๓ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย 
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๓.๕ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  



- ๒ - 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบแนวทางการน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน  
   ของผู้บริหารส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งและที่จะได้รับแต่งตั้งใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓      
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย     
  ๕.๑  
 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ส่วนงาน    
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
  (๒) รองศาสตราจารย์อ านาจ  ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
  ๖.๒ การขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
   ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก และหลักสูตร 
  ๖.๓ การขออนุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม  

   ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานิสิตของส่วนงาน  
   ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  

 การแต่งตั้ง    
   ๖.๕  การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
   และอุตสาหกรรมเกษตร 
  ๖.๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  ๖.๗ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 
  ๖.๘ การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือพิจารณาผลงาน 
   ทางวิชาการ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๗ เรื่อง  
    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง        
   ๖.๙ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  
   ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)    
 ๖.๑๐ การขออนุมัติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓   
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๖.๑๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร   



- ๓ - 
 
 
 ๖.๑๓ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง            
  ๖.๑๔ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๘ รายวิชา  

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๑๕  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓  
   จ านวน ๖๓ ราย  
 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๘.๒ รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
  ๘.๓ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๘.๔ รายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์หมวด ๗ ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๘.๕ แจ้งค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาเรื่องคดีพิพาท 
  ๘.๖ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวการด าเนินคดีแพ่ง กรณีบริษัท วรเรียลเอสเตท จ ากัด 
  ๘.๗ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ   
  จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา 
  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  (ฉบับที่ ๒) 
  ๘.๘ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๙ ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส าคัญ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 


