
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

วันจันทรท์ี่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

และการประชมุทางไกลออนไลนผ์่านระบบ Zoom  
…………………………………….  

วาระปกติ       
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ          

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ       
   -   
   

   ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ         
  ๑.๒.๑ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ 
    และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities  
    and Arts : TASSHA) 
   ๑.๒.๒ เมืองนวัตกรรมส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foodinnopolis@Kasetsart : FI@KU) 
   ๑.๒.๓ อ่ืน ๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๑  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
 
   

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๗ ส่วนงาน     
  ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม  
   (๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
   (๓) ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
  (๔) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
  ๓.๓ รับทราบการอนุญาตขยายเวลาการดําเนินการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบที่ ๑ ของคณบดี 
   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
  ๓.๔ สรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานและการมีส่วนร่วม 
   ในการแสดงความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓.๕ แผนการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
   สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



  ๓.๖ สรุปการประชุมหารือจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานตาม 
   ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙  
   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง     
  ๔.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ “ศูนย์วิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์”  
     

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย      
  - 
 

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา           

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจํา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  
  ๖.๒ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔   

  ข้อบังคบั ประกาศ ระเบียบ    
 ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับและร่างระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ วรรคสอง 
   แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ ฉบับ 
   ๑) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
   ๒) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
   ๓) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
                         เกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
   ๔) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย  
                         เกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

 การแต่งต้ัง  
 ๖.๗ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงาน จํานวน ๒ สว่นงาน  
  (๑) ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ กําแพงแสน 
   (๒) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 



  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน  
   จํานวน ๓ ส่วนงาน  
   (๑) คณบดีคณะสังคมศาสตร ์
   (๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
   (๓) ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ 
  ๖.๙ การขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา 
   กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน ๔ ราย  

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

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง           

  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือเป็น 
   หลักสูตรในโครงการ Hi-Fi Consortium (Higher Education for Industry Consortium) โดยเสนอ 
   พิจารณาแบบ Fast Track    
  ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์    
   (ภาคพิเศษ)    
  ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๘ หลักสูตร    
   ๖.๑๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๑๐ หลกัสูตร    
  ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔๒ หลักสูตร  

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง     

 ๖.๑๖  การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๐๕๑๔๓๒ การประยุกต์คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมกระบวนการ 
   ทางชีวภาพ 

  ๖.๑๗ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา  
   จํานวน ๒๒ รายวิชา 
  ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวเพ่ือเป็นชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต  
   และการกําหนดอัตราค่าหน่วยกิต   
   เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน ๔ เรื่อง 

  ๖.๑๙ การขออนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือเป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  ๖.๒๐ การขออนุมัติขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับ อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด 
   ของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
  ๖.๒๑ การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทาง 
   การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทีม่ีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม  
   อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 



  ๖.๒๒ การขออนุมัติแนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔  
   สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๓  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑๗๓ ราย  
 

วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     -  
 

วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      
 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนพฤษภาคม   
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๘.๒  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


