
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)) 



- ๒ - 
 
  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    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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      
  - 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๔๑๓,๑๑๕,๕๐๐ บาท   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๒ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามท่ี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และเม่ือร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับการจ่ายเงินหรือ 
ก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณ และจะต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามหลักการที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ การที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกใช้ไม่ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ และได้มีการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่ส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับ
งบประมาณถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณ
รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด 
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรในระหว่างที่ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยรับงบประมาณ
สามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศใช้บังคับ การนี้ ส านักงบประมาณจึงก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณทราบและ 
ถือปฏิบัติ  

   ทัง้นี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความส าคัญกับการพิจารณาก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน
ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีท่ีคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้แจ้งส านักงบประมาณเป็นรายกรณีในโอกาสแรกเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป   

  โดยมีรายเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)   

   ตามท่ี ส านักงบประมาณได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก
งบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ นั้น  

  บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพ่ิมเติม) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ  

 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๙ - 
 
  ๑.๒.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน   

     ตามท่ี ส านักงบประมาณได้แจ้งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ นั้น  

   การนี้ กรมบัญชีกลางขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งรวมถึง
การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ าหน่วยงาน ส าหรับ
เอกสารขอเบิกท่ีใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

     คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ ก ากับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญในเบื้องต้นจะมีการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็น ๔ กลุม่ ได้แก่ ๑ กลุ่มท่ีมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
๒) กลุ่มท่ีมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ๓) กลุ่มท่ีมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ และ ๔) กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ โดยในการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาจะค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน 
อุดมศึกษา นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเห็นชอบด้วยว่าสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ในกลุ่มใด และคาดว่าจะต้องมี
ระยะเวลาในการเตรียมการและด าเนินการ ๕ ปี ซึ่งการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความ 
สามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะมีเงินงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในแต่ละกลุ่มก็จะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนที่แตกต่างกันไป 

    การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล  
และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๖ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเร่งรัดด าเนนิการป้องกัน   
ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

    ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี 
ได้มขี้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทา
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๗ แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19)  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการป้องกันการระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID 19) (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ค าแนะน าและการป้องกันควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID19) 
ส าหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เดินทางไปและกลับจากพ้ืนที่การระบาด ลงวันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนิสิตในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การด าเนินการตามประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด 
แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID 19) เพ่ือให้ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๘   ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัย   
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ 
ระดับวิทยาเขต 

    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น และปรากฏรายงานว่ามีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจาย 
ของเชื้อ ประกอบกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCoV) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมาตรการ 
และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศเรื่อง ชื่อและอาการของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้โรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘   

   เพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เฝ้าระวังสุขอนามัย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
 ๑.๒.๙   ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19) 

    โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus 
Diseases 2019, COVID-19) อย่างต่อเนื่อง และปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า มีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนมาก และโรคติดเชื้อนี้ยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ....)  
พ.ศ. .... ให้เพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ล าดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในฐานะผู้มีอ านาจ
หน้าที่กับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  

    เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการในที่สุด ก.บ.ศป. จึงไดอ้อกประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือจนกว่า ก.บ.ศป. จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 
 ๑.๒.๑๐ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) 

   เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึง
ผลกระทบที่ขึ้นต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของ 
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. จึงเห็นควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
เสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้งรวบรวมการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว  
แจ้งมายังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วย 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
 ๑.๒.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

   ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งก าลังเป็นที่วิตก 
กังวลอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้นเพิ่มมากขึ้น นั้น 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต 
บุคลากร และคณาจารย์ และเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงให้หยุดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลสถานที่เพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ และท าความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ส่วนงานพิจารณาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมของแต่ละส่วนงาน 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 
 ๑.๒.๑๒  อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จ านวน ๔๙ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้   
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์   
โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์)  

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๑     
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือ 
    คณบดี หรือผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็น 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการ  
    สรรหา ดังนี ้
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
    (๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๒. เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาฯ  
    ได้ประชุมเพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    จ านวน ๒ คน จาก ๖ รายชื่อ ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือ 
    วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย และได้ 
    ด าเนินการทาบทาม เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองศาสตราจารย์ธรรมนูญ  หนูจักร 
    (๒) รองศาสตราจารย์วินัย  อาจคงหาญ  
๓. นางสมสุข  นูหาร นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด   
    บัณฑิตวิทยาลัย    

 

   ทั้งนี้ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   อนึ่ง ตามโครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปรากฏว่ามีส านักงาน
เลขานุการเพียงหน่วยงานเดียวที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วย
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ความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙.๒ วรรคสอง ได้ให้อ านาจไว้ 
โดยระบุว่า “การแสวงหาข้อมูลโดยการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๙.๒.๓ และข้อ ๙.๒.๙ คณะกรรมการสรรหาอาจ
ก าหนดให้ส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการสรรหานอกเหนือจากที่ข้อบังคับ
ก าหนดไว้ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลน ามาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ตามแบบแสดงความความคิดเห็นและ
ก าหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด” และขอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ได้แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้น าเสนอ
แนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้น าได้อย่าง
ชัดเจนนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม
วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสนอชื่อต่อกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ด าเนินการ
เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก  
วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการส่ง
ค าชี้แจง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๑๑/๒๙๘๘ เรื่อง ขอรายงาน
ผลการตรวจสอบความคืบหน้าของคดี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิ้จารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อรักษาการแทน
อธิการบดี เพื่อออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ยืนยันตอบรับการทาบทาม คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณารับรองรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วจะได้รายงานสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบเพ่ือมอบรักษาการแทน 
อธิการบดีด าเนินการเพ่ือเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณา 
ด าเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ จะน าเสนอ 
ผลการสรรหาในการประชุมวาระลับ วาระท่ี ๓.๑ 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
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  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือมีหนังสือทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับ 
การคัดเลือก เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยัน 
ตอบรับการทาบทาม ครบ ๑๕ ราย แล้ว รักษาการแทนอธิการบดีรายงานให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรอง 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕ รายแล้ว  
จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที ่๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ รับทราบผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕ ราย และให้ความ 
เห็นชอบ แล้วมอบให้รักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเพื่อเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลและความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ 
ต่อไปด้วย ทั้งนี้ จะน าเสนอผลการสรรหาในการประชุมวาระลับ วาระท่ี ๓.๒   

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

   คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก และรับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ  คณบดีคณะประมง 
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนามัย  ด าเนตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ๔. รองศาสตราจารย์อภิสิฐฏ์  ศงสะเสน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกท้ัง ๔ ราย และด าเนินการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จ านวน ๓ คน แล้วจัดท าเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอต่อ
รักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือด าเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แล้วจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับทราบผลการคัดเลือกต่อไป  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
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  ๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศผลการเลือก 
ให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน ๑๓ ราย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีผลให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม 
รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศผลการ 
เลือกให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จะครบวาระในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีจะได้เชิญประชุม 
รองอธิการบดีเพื่อด าเนินการเลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากรองอธิการบดี แล้วจะรายงานผลการเลือกให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

   ประธานฯ ขอให้ที่ทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 
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 ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

   คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับสมัครและอ านวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ teleconference และ Nontir Live ไปยังทุกวิทยาเขต และก าหนดให้วันอังคารที่ ๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขต และในวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
ท าหนังสือรายงานผลการเลือกต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือด าเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แล้วจะรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับทราบ 
ผลการคัดเลือกต่อไป  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 - 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

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

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมโครงการสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Series 
as a Public Autonomous University เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๘๐๔ ชั้น ๘ อาคารวิทยบริการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ตามยุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านนโยบายและแนวทางการบริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การจัดสรรของรัฐบาลและส านักงบประมาณ  ระบบงบประมาณ เพื่อสนับสนุน 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการพลิกโฉมระบบการของ
ประเทศไทย (Re-inventing University System) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมระบบการของประเทศไทย (Re-inventing University System) ของกระทรวงการอุดม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   การนี้ จึงขอน าเสนอสรุปการประชุมโครงการสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Series  
as a Public Autonomous University พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (Re-Inventing 
Kasetsart University : ๒๐๒๑-๒๐๒๗) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ The Series as a Public Autonomous University พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ -  
๒๕๗๐ (Re-Inventing Kasetsart University : ๒๐๒๑ - ๒๐๒๗) 
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วาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 การบริหารงาน        

   ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๔ ส่วนงาน  

    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงานระดับคณบดี ผู้อ านวยการ 
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วจ านวน ๑๓ ราย และผู้บริหารส่วนงานที่ได้
น าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารส่วนงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วตามท่ี 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบในหลักการการติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยให้เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป เพื่อให้การติดตามการด าเนินงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารส่วนงานได้สามารถบริหารงานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ สภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอรักษาการแทนอธิการบดีพิจารณาและเห็นควรให้ผู้บริหารส่วนงาน
ได้น าเสนอผลงานความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้สภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยได้ช่วยแก้ไขหรือสนับสนุนในช่วงระยะเวลาต่อไป โดยให้ผู้บริหารที่เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป 
น าเสนอผลงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที  

   ในการนี้ ผู้บริหารที่จะน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย จ านวน  
๔ ราย ประกอบด้วย 

  บริหารงานครบรอบ ๑ ปี จ านวน ๓ ราย  
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ด าเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   (๒) รองศาสตราจารย์สถาพร  เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา  มหากาญจนกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
   บริหารงานครบรอบ ๒ ปี จ านวน ๑ ราย  
   (๔) รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
    โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม   

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้า 
การบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๔ ราย ได้แก่  
  (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ด าเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   (๒) รองศาสตราจารย์สถาพร  เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา  มหากาญจนกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
   (๔) รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
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 ๖.๒ การขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ ๗ ส่วนงาน 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมตอินุมัติแผนการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนจ านวนนิสิตทั้งหมด (ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแผนจ านวนนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้ ๗ ส่วนงาน ปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ ๗ ส่วนงาน และเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา ดังนี้  
   ๑.  คณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑ หลักสูตร   
   ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ๒๕๖๔ จ านวน ๖๐ คน/ปี และปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ จ านวน ๗๐ คน/ป ี 
   ๒.  คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  
    ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง จัดการเรียนการสอน 
แบบภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ จ านวน ๗๐ คน/ปี  
    ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๘ จ านวน ๑๐๐ คน/ป ี(ภาคปกติ จ านวน ๓๐ คน/ปี ภาคพิเศษ จ านวน ๗๐ คน/ปี)    
   ๓.  คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  
    ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
จ านวน ๖๐ คน/ปี (ภาคพิเศษ แผน ก จ านวน ๖ คน และภาคพิเศษ แผน ข จ านวน ๕๔ คน)  
    ๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๕ คน/ปี (ภาคปกติ จ านวน ๕ คน และภาคพิเศษ จ านวน ๑๐ คน) 
   ๔.  คณะสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ หลักสูตร 
    ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
     - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘๐ คนต่อปี 
     - ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔๐ คน 
     - ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวน ๓๖๐ คน 
     - ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จ านวน ๔๐๐ คน  
   ๕.  คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๓ หลักสูตร  
    ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จ านวน ๖๐ คน/ปี 
    ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จ านวน ๖๐ คน/ปี 
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    ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ คน/ปี  
   ๖.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน ๑ หลักสูตร 
    ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน ปิดการรับนิสิต 
จ านวน ๖๐ คน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และอนุมัติหลักการจ านวนรับโดยให้คณะด าเนินการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
ตามข้ันตอนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะบรรจุจ านวนนิสิตใหม่เข้าแผนกลั่นกรองฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ จ านวน 
๔๐ คน/ปี ได้   
   ๗. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลักสูตร 
    ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ๒๕๖๗ จ านวน ๑๕๐ คน/ป ี   

   ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว         

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๕) ของ ๗ ส่วนงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการ
จัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   
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  ๖.๓ การขออนุมัติพื้นที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการเพ่ือประหยัดพลังงาน 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนนิสิตและบุคลากร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาน าเสนอและชี้แจงรายละเอียด 
โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนด าเนินการส ารวจและประเมินศักยภาพในการ
ประหยัดพลังงานในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานวิทยาเขต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตจึงขออนุมัติใช้พื้นที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บริเวณหลังหอพักนิสิตหญิง ขนาดพ้ืนที่ ๒๗.๕๐ ไร่  

    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   อนึ่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๒ (๑๘) บัญญัติว่า “ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติพ้ืนที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
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 ๖.๔ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ด้วยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์พัฒนาความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนานิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูง ในสาขาท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยได้จัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งได้เสนอส านักงานบริการวิชาการ ส านักงานกฎหมาย และบัณฑิตวิทยาลัย 
พิจารณาและตั้งข้อสังเกตเสนอ สวทช. พิจารณาและเห็นชอบบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

   ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า “การบริหารหลักหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตกับสถาบันอุดม 
ศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่ใช่สถาบันอุดมศึกษา” และข้อ ๑๐.๑ ก าหนดว่า “การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การท าข้อตกลง
ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้นๆ องค์กรภายนอกต้องเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็น
หน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ....” 

   กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีความ 
ประสงค์ร่วมมือกัน ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับ บันทึกข้อตกลงเป็นการก าหนด 
และก ากับคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ตามความ 
ในข้อ ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘    

    คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใน
ภาพรวมด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
บัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเห็นควรให้ก าหนดระยะเวลาความร่วมมือ เป็นเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าข้อตกลงนี้  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าข้อตกลงนี้  
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  ๖.๕ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติ
งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยงบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณใช้พลางก่อน 
ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับงบประมาณเงินรายได้เป็น
งบประมาณตลอดทั้งปีบัญชี โดยให้ส่วนงานบริหารงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นต้นมา นั้น 

   บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว และได้
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท างบประมาณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดทั้งปีบัญชี  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
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  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  

 ๖.๖ การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่ง 
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....   

   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๒๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา และมีมติให้ปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... เพื่อให้มีบุคคลที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
จากสถาบันอ่ืนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
วิชาการแก่มหาวิทยาลัย 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....   
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  การแต่งตั้ง  

 ๖.๗ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

  ตามท่ีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้มีมติแต่งตั้ง นางปัทมาวดี  เล่ห์มงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราเลขที่ พ.๐๒๗๑ 
สังกัดภาควิชาการศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  

  ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นประธานกรรมการ 

  ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน    
   จ านวน ๑ คน         เป็นกรรมการ 

   ๓)  ผู้แทน ก.บ.ม.  จ านวนสองคน       เป็นกรรมการ 

  ๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
   หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ จ านวน ๒ คน     เป็นกรรมการ 

  ๕)  ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ   เป็นกรรมการ 

  ทั้งนี้  ขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย ท าหน้าที่เลขานุการ  

   ส าหรับกรรมการสรรหาในล าดับที่ ๓, ๔ และ ๕ มอบส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้ง 
คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน   
โดยวิธีเลือกจากรายชื่อตามล าดับตัวอักษร ซ่ึง รองศาสตราจารย์ นท. สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทคณาจารย์ประจ า จะเป็นผู้ที่มีรายชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ 
อยู่ล าดับถัดไปตามล าดับ แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า จะครบวาระการด ารง 
ต าแหน่งในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  
แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
  ตามท่ีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์  หงส์ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ซึ่งจะครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  

  ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นประธานกรรมการ 

  ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน    
   จ านวน ๑ คน         เป็นกรรมการ 

   ๓)  ผู้แทน ก.บ.ม.  จ านวนสองคน       เป็นกรรมการ 

  ๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
   หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ จ านวน ๒ คน     เป็นกรรมการ 

  ๕)  ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ   เป็นกรรมการ 

  ทั้งนี้  ขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย ท าหน้าที่เลขานุการ  

   ส าหรับกรรมการสรรหาในล าดับที่ ๓, ๔ และ ๕ มอบส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้ง 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติเพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

  อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน   
โดยวิธีเลือกจากรายชื่อตามล าดับตัวอักษร ซ่ึง รองศาสตราจารย์ นท. สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทคณาจารย์ประจ า จะเป็นผู้ที่มีรายชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้อยู่ล าดับ
ถัดไปตามล าดับ แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ ประธานสภา
พนักงาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ  
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 ๖.๙ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย  

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ 
วิธีที่ ๑ จ านวน ๓ ราย และมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ด าเนินการต่อไป ดังนี้  

              ๑. รองศาสตราจารย์วรรณวิบูลย์  กาญจนกุญชร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              ๒. รองศาสตราจารย์วรฐ  คูหิรัญ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอทบทวน
ผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๓. รองศาสตราจารย์วิทิต  รัตนกุลชัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ซ่ึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ได้พิจารณาผลงานทั้งวิชาการของทั้ง ๓ ราย แล้ว เห็นว่ายังไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ทั้ง ๓ ราย ด้วยเหตุผลดังนี้ 
   ๑. รองศาสตราจารย์วรรณวิบูลย์  กาญจนกุญชร เนื่องจากผลงานทางวิชาการยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

   ๒. รองศาสตราจารย์วรฐ  คูหิรัญ เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ซึ่งผลงานประเภทผลงานวิจัยยังไม่พบองค์ความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง และยังไม่สามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย  
ส่วนต าราขาดการน าเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ขาดการสอดแทรกความคิดริเริ่ม 
และประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการในวงกว้าง   

   ๓. รองศาสตราจารย์วิทิต  รัตนกุลชัย เนื่องจากผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

   และไดน้ าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณา และมีมติเห็นชอบผลการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ จ านวน ๓ ราย ว่ายังไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และ
เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
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             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวน 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

   ๑. ยังไม่สมควรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรรณวิบูลย์  กาญจนกุญชร ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

   ๒. ยังไม่สมควรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรฐ  คูหิรัญ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ๓. ยังไม่สมควรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิทิต  รัตนกุลชัย ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๒ เรื่อง   

    ๖.๑๐  การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะมนุษยศาสตร์บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีก าหนดเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จ านวน ๓๐ คน/ปี   

  โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
เกาหลีธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีก าหนดเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จ านวน ๓๐ คน/ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๓ - 
 
 ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ ส่วนงาน เปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรใหม่ทีเ่สนอขออนุมัติเปิด 

๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม 
    และการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    โดยมีก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ก าหนดจ านวนรับนิสิต จ านวน ๓๐ คน/ป ี

๒. คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
    และพัฒนาอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    โดยมีก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    โดยก าหนดจ านวนรับนิสิต ดังนี้  
    - แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    - แบบ ๑.๒ จ านวน ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    - แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลังจาก  
      ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเป็น ๑๒ คน เป็นต้นไป 
    - แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕     

รวม ๒ หลักสูตร 
  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร ของ ๒ ส่วนงาน 
 
 
 
 
 



- ๔๔ - 
 
   ๖.๑๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ   
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๔ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๖ หลักสูตร รวมจ านวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี ้  
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

๑. คณะประมง ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑                     
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกล 
    และเมคคาทรอนิกส์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐                                      
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙             
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร

ในผลิตผลจากสัตว์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙                
๑๐) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๔๕ - 
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

๑๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐              
๑๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
    เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวม ๑๗ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของ ๔ ส่วนงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ หลกัสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๖ หลักสูตร รวมจ านวน ๑๗ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๖ - 
 
   ๖.๑๓  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ   
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  
๖ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

๑. คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๐               
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวม ๖ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ของ ๒ ส่วนงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๖ หลกัสูตร  

 

 

 



- ๔๗ - 
 
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให ้๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้ 
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะบริหารธุรกิจ ๑) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิง 
    และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

รวม ๒ หลักสูตร 
                    

   โดยมีข้อสังเกตในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังนี้  

                    ๑. จากผลการวิจัยสถาบันชี้ให้เห็นว่ามหาบัณฑิตสาขาบัญชีต้องสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น การตลาด การเงิน และการจัดการได้ด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทต้องเน้นการปฏิบัติ 
กรณีศึกษา มากกว่าเนื้อหาหรือทฤษฎี  

   ๒. เนื่องจากมีการปิดรายวิชาที่มีความจ าเป็นในการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แต่เนื่องจาก
หลักสูตรมีการเพ่ิมชื่อสาขาวิชาและเปิดรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์ ในการจัดการศึกษา
ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ของ ๒ ส่วนงาน 

 

 

 

 



- ๔๘ - 
 
 ๖.๑๕ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประมงเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผน ก แบบ ก๑  ดังนี้          
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเดิม คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาที่ปรับแก้ไข 
๒.๒.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒.๒.๑.๒ มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  
๒ ปี หรือมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕  
และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ/ผลงานที่น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม  (Proceedings) อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

- (ตัดคุณสมบัติออก) 

๒.๒.๑.๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

๒. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
     ๒.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง  
     ๒.๒ เป็นคนวิกลจริต  
     ๒.๓ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญท่ีจะ 
           เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา  
     ๒.๔ ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท า      
           ความผิดทางวินัย  

 ๓. ระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยา- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  



- ๔๙ - 
 
 ๖.๑๖ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทั่วไปในหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทั่วไป  
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้อง 
ตามต้นสังกัดรายวิชา จ านวน ๔ รายวิชา โดยขอแก้ไขรหัสรายวิชาในแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรในหน้า ๒, ๖ และ ๙   
และใน มคอ.๒ หน้า ๒๕, ๓๐, ๓๔, ๓๕, ๓๘, ๓๙, ๖๓, ๖๔ และ ๑๐๓ ดังนี้ 
 

รหัสวิชาเดิม รหัสวิชาใหม่ ชื่อวิชา 
๐๑๒๐๕๒๓๑ ๐๑๒๐๕๒๔๒ วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I 
๐๑๒๐๕๓๑๔ ๐๑๒๐๕๓๒๓ การประมวลสัญญาณดิจิทัล 
๐๑๒๐๕๓๓๘ ๐๑๒๐๕๓๔๓ ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 
๐๑๒๐๕๓๓๒ ๐๑๒๐๕๓๘๖ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชา
เฉพาะเลือกท่ัวไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๐ - 
 
 ๖.๑๗ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะเกษตร ก าแพงแสน แก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

   ๑. แก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชากิจกรรมพลศึกษา จาก ๐๒๑๗๕xxx  เป็น ๐๑๑๗๕xxx ในแบบเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๗ และใน มคอ.๒ หน้า ๓๑ 

   ๒. แก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
              - รายวิชา ๐๒๐๓๒๓๗๑ การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเกษตร จาก ๓(๐-๓-๒)  
หน่วยกิต เป็น ๓(๓-๐-๖) หนว่ยกิต ในแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๖ หน้า ๑๕ และใน มคอ.๒ หน้า ๔๔ 
และหน้า ๑๒๑                
    - รายวิชา ๐๒๐๓๒๔๖๖ การถ่ายทอดสารสนเทศทางการเกษตร จาก ๓(-๒๒-๕) หน่วยกิต  
เป็น ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต ใน มคอ.๒ หน้า ๑๒๓ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 
   ๖.๑๘  การขออนุมัติมอบอ านาจการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) เป็นผู้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการน าร่อง
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การเข้าร่วมโครงการฯ ของสาขาวิชาต่างๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และรวดเร็ว ซ่ึงที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันจันทร์ที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดม้ีมติอนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการโครงการน าร่องการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะเข้าร่วม ๒ คณะวิชา รวม ๓ สาขาวิชา และสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมี้มติอนุมัติ 
ให้คณะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมอีก จ านวน ๘ คณะวิชา รวม ๒๓ สาขาวิชา ซ่ึงปัจจุบนัในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
มีจ านวนคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐ คณะวิชา รวม ๒๖ สาขาวิชา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร์ (ก.ว.ช.) เป็นผู้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๒ - 
 
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง    

 ๖.๑๙ การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาและปรับแผนการเรียน และใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๒ รายวิชา 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงรายวชิาและปรับแผนการเรียน และใช้รายวิชาร่วม รวมจ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้

   ๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชาและปรับแผนการเรียน จ านวน ๑ รายวิชา คือ 

      - รายวิชา ๐๑๒๐๘๓๒๓ วิธีการคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 

         ๒. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้รายวิชาร่วมกับคณะคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นรายวิชา 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ เพ่ือเปิดสอนให้นิสิตทุกสาขาวิชาในวิทยาเขตก าแพงแสน 
จ านวน ๑ รายวิชา คือ 

                       - รายวิชา ๐๑๑๓๑๑๑๑ การเงินส าหรับผู้ประกอบการ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาและปรับแผนการเรียน  
และใช้รายวิชาร่วม ของ ๒ ส่วนงาน รวมจ านวน ๒ รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๓ - 
 
 ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงตามต้นสังกัดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่ง 
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องตามต้นสังกัดรายวิชา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล) ในหน้า ๑๔ และ ๓๙ เป็นดังนี้ 
 

ชื่อรายวิชาเดิม ชื่อรายวิชาที่ขอปรับแก้ไข 
๐๓๕๒๑๔๗๖ การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล 
                 (Marine Pollution Prevention) 

๐๓๕๒๑๔๗๖ การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล 
                  (Pollution Prevention from Maritime   
                  Transportation) 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงตามต้นสังกัด 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
  



- ๕๔ - 
 
  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

 ๖.๒๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๖๐๓ ราย    

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๖๐๓ คน ดังนี้    

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๗๗ คน   
  คณะเกษตร      ๒  คน 
   คณะวนศาสตร์    ๑  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์    ๒  คน   
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๑๐  คน  
  คณะเศรษฐศาสตร์  ๑๐๕  คน 
  คณะสังคมศาสตร์  ๓  คน  
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ๑๘  คน  
   คณะเกษตร ก าแพงแสน ๔๑  คน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  ๑  คน  
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๙๕  คน  
     คณะวิทยาการจัดการ  ๓๑  คน  
   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ๒๔  คน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   ๔๐  คน 
    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ๑๐  คน 
   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  ๑๗  คน   
   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๑๑ คน 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ๗๗  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ๘๖  คน 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ๒  คน 



- ๕๕ - 
 

ระดับอนุปริญญา จ านวน ๑ คน   
    อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)      ๑  คน 

   ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๕ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๔  คน  
   มหาบัณฑิต  ๒๑  คน 

  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ - ๕)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๗๔  คน   
   - มหาบัณฑิต ๓๖๓  คน  
   - ปริญญาตรี  ๙๑๗  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  -  คน  
    - อนุปริญญา  ๑  คน   
   รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๕๕  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๖๐๓ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๖ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๕๗ - 
 
วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนดวงเงินการอนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจการ 
อนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)   
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย นั้น      

   กองคลังขอรายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑ รายการ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ชื่อเจ้าหนี้ วัน เดือน ปี ท่ีจ่าย 

๑ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๑,๒๑๖,๒๙๗.๒๑ การไฟฟ้านครหลวง ๑๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๑ รายการ ๑๑,๒๑๖,๒๙๗.๒๑     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๘ - 
 
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่๒๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


