
ฉบับ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓    

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน 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    
   - 

 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ      
  ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๒ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ๑.๒.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
   ไปพลางก่อน (เพ่ิมเติม)  
  ๑.๒.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  
   ๑.๒.๕  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
   และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรร  
   งบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....   
 ๑.๒.๖ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการป้องกัน ควบคุม  
   แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๑.๒.๗ แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
   สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19)  
  ๑.๒.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัย  
   การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต  
  ๑.๒.๙   ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19) 
 ๑.๒.๑๐ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ 
    ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
    (Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) 
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  ๑.๒.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
  ๑.๒.๑๒ มาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  
  ๑.๒.๑๓ อ่ืนๆ  

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔  
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)     
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  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 และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 -   
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย     
  ๕.๑ สรุปการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Series as a Public  
   Autonomous University พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (Re-Inventing  
   Kasetsart University : ๒๐๒๑ - ๒๐๒๗)  
 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       

  การบริหารงาน  
 ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๔ สว่นงาน   
   บริหารงานครบรอบ ๑ ปี จ านวน ๓ ราย  
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ด าเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   (๒) รองศาสตราจารย์สถาพร  เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา  มหากาญจนกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
         เกษตรศาสตร์  
   บริหารงานครบรอบ ๒ ปี จ านวน ๑ ราย   
   (๔) รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
  ๖.๒ การขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ ๗ ส่วนงาน  
 ๖.๓ การขออนุมัติพ้ืนที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
  ๖.๔ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ๖.๕ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ   
 ๖.๖ การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ  
   ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....    

  การแต่งตั้ง     
 ๖.๗ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
  ๖.๙ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
   ศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ ราย     

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๒ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๙ เรื่อง         
 ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร     
   ๖.๑๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร      
  ๖.๑๓  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร   
 ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร   
   ๖.๑๕ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๖.๑๖ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทั่วไปในหลักสูตร 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ๖.๑๗ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๖.๑๘  การขออนุมัติมอบอ านาจการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
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     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง              

  ๖.๑๙ การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาและปรับแผนการเรียน และใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๒ รายวิชา 
  ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงตามต้นสังกัดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา     
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๖๐๓ ราย  

 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 

  


