
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓    

วันจันทรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….      
        

วาระปกติ    
วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ        

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ     
  -  
  

  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ       
  ๑.๒.๑ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําประวัติผูไดรับการเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภา  
    สถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบัน   
    อุดมศึกษา  
  ๑..๒.๒ วิธีการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐดําเนินการสรรหา 
    ใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
    สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
  ๑.๒.๓  การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
   ๑.๒.๔ การกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน 
    พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๑.๒.๕ การจัดทํางบประมาณแผนดิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ๑.๒.๖ การดําเนินโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  
   ๑.๒.๗ การจัดงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑.๒.๘ รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสตร 
   ๑.๒.๙ อ่ืนๆ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๒๖ ตุลาคม 
     พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
 ๓.๓ ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   ผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๔ รับทราบการอนุญาตขยายเวลาการดําเนินการนําเสนอแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของคณบดี 
   คณะศึกษาศาสตร  
  ๓.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน จํานวน ๕ สวนงาน 
  (๑) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   (๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 
   (๓) คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 



- ๒ -

(๔) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
(๕) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
-

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๕.๑ สรุปผลการประชุมโครงการสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : The Series as a Public 

Autonomous University “กาวตอไปในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

การบริหารงาน  
๖.๑ แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย นายจงรัก  วัชรินทรรัตน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
๖.๒ การขออนุมัติรางแผนปฏิบัติการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
๖.๓ การขออนุมัติการใชประโยชนท่ีดินตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินโครงการ 

พัฒนาเพ่ือการจัดตั้ง “ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา” 
๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนยทดสอบประตู หนาตาง และระบบผนังกระจกสําหรับงานอาคาร และยกฐานะ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
๖.๕ รายงานการประเมินตนเองตามอํานาจหนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ระหวางวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ  
๖.๖ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลย ี
 องครวมและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓  
๖.๗ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖.๘ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง  
 และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖.๙ การขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การแตงตั้ง 
๖.๑๐ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
๖.๑๑ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน  
๖.๑๒ การขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
๖.๑๓  การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวนศาสตร 
๖.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน   
๖.๑๕ การขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๗ เรื่อง  

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง  
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๖.๑๖ การขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตร 
๖.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร 
๖.๑๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร  
๖.๑๙ การขออนุมัติปรบัปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
๖.๒๐ การขออนุมัติแกไขการพิมพรหัสวิชาและชื่อวิชาใหสอดคลองกันใน มคอ.๒  
๖.๒๑ การขออนุมัติแกไขการพิมพในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง 

๖.๒๒  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๙ รายวชิา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวชิา 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ  
- 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๘.๑ รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๘.๒ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบด ี
๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วนัจนัทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๓

วาระท่ี ๙  อื่นๆ




