
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓    

วันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน 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 กําหนดการเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
  ๑.๒.๒ สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ๑.๒.๓  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ไปพลางกอน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจาย และการหัก 
    งบประมาณรายจายตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางกอน 
   ๑.๒.๔ การผอนคลายการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด- ๑๙  
    เพ่ิมเติม 
    ๑.๒.๕ สรปุการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
    ในการประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง 
    ประเทศไทย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมศึกษาแหง 
    ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  ๑.๒.๖ โครงการสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : The Series as a Public  
    Autonomous University 
   ๑.๒.๗ อ่ืนๆ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ 
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
 ๓.๓ ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   ผูทรงคุณวุฒิ 
    

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
 ๔.๑ สรุปผลการพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน และการปรับโครงสรางหนวยงาน 
   ภายใน  
 



- ๒ - 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย    
  -    

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ การขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๖.๒ รายงานผลการคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 ๖.๓ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
   อธิการบดี พ.ศ. ....    
  ๖.๔  การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 
   และถอดถอนผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๕ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
   และถอดถอนของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแตงตั้ง 
  ๖.๖ การขออนุมัติประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
   จํานวน ๙ สวนงาน    
  ๖.๗ การขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย 
  ๖.๘ การขออนุมัติใหความเห็นชอบการขอทบทวนการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ครั้งท่ี ๑  
   จํานวน ๑ ราย 

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

    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง          
 ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร 
  ๖.๑๐ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร 
 ๖.๑๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรโดยการแกไขแบบ สมอ. ๐๘ จํานวน ๑ หลักสูตร 
  ๖.๑๒ การขออนุมัติแกไขการพิมพจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
   ๖.๑๓ การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย  
   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙  

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

 ๖.๑๔ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒๔ รายวิชา 
  ๖.๑๕ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ ชุดวิชา สําหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร 
   แหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 
  ๖.๑๖  การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในโครงการนํารองการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนา 
   ศักยภาพวิชาชีพ  

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 



- ๓ -

๖.๑๗ การขออนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 

เรื่องการขออนุมัติปริญญา ๒ เรื่อง 

๖.๑๘  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๑,๕๖๓ ราย 
๖.๑๙ การขออนุมัติยกเลิกการอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ราย 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ  
- 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๘.๑ รายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนสิงหาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๒๖ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ  

๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๒ ราย (ลับ) 

.......................................   




