
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓    

วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….     
       

  กอนเขาสูวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบชอดอกไมแสดงความ
ยินดีกับคณาจารยท่ีไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

 ๑. ศาสตราจารยธงไชย  โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ๒.  ศาสตราจารยนธกฤต  วันตะเมล  คณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชานิเทศศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๓.  ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา ตั้งแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔. ศาสตราจารยสุวิมล  สัจจวาณิชย  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ตั้งแตวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๕. ศาสตราจารยสุรินทร  ปยะโชคณากุล  คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชา 
พันธุศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
วาระปกติ   
วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ       

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ    
  - 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ      
  ๑.๒.๑ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนง 
     รองอธิการบดี แทนตําแหนงท่ีวาง 
  ๑.๒.๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให 
     รองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 
   ๑.๒.๓ ประกาศ แตงตั้งรัฐมนตรี 
   ๑.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
   ๑.๒.๕ การกําหนดวันหยุดราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     เพ่ิมเติม  
   ๑.๒.๖ การเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
     การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๑.๒.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
     เกษตรศาสตรหลังประกาศผอนปรนของรัฐบาล 
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  ๑.๒.๘ โครงการวิจัยประยุกต เรื่อง การแกปญหาภาวะภัยแลงแบบยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     : ตนแบบการบริหารจัดการน้ําแบบพ่ึงพาตนเอง   
  ๑.๒.๙ อ่ืนๆ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐  
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
 

  วาระท่ี ๓  เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบรหิารสวนงาน จํานวน ๕ สวนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
  ๓.๓ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ     
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๔.๑ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓    

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 -    

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ การขออนุมัติในหลักการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรีใชพ้ืนท่ีของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
   สุพรรณบุรี เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  
 ๖.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เปน “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร”  
   และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน  
  ๖.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สํานักงานประกันคุณภาพ” เปน “สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหาร 
   ความเสี่ยง” และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน  
  ๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิจัยการบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานแหงอาเซียน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๖.๕ การขออนุมัติใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจํา 
   ตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย  
  ๖.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก  

  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 ๖.๗ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
   และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ   
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๖.๘ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
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   และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖.๙ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแตงตั้ง 
  ๖.๑๐  การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 ๖.๑๑  การขออนุมัติแตงตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๖.๑๒ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
   แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ ราย  
  ๖.๑๓ การขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการวิชาการ กรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ๖.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร 
   การเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดี  
  ๖.๑๕ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
  ๖.๑๖ การเสนออนุมัติใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
   ศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย 
  ๖.๑๗ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม 
   และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
   จํานวน ๑ ราย 
  ๖.๑๘ การขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  
  ๖.๑๙ การขออนุมัติแกไขวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๓ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          
   ๖.๒๐  การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ   
  ๖.๒๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร  
  ๖.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร  
  ๖.๒๓ การขออนุมัติปรบัแกไขเอกสารหลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน  
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จํานวน ๔๑ หลักสูตร   
  ๖.๒๔ การขออนุมัติแกไขการพิมพในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
 ๖.๒๕ การขออนุมัติแกไขการพิมพชื่อหลักสูตรการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
   ของคณะศึกษาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร  
  ๖.๒๖ การขออนุมัติใชหลักสูตรรวม จํานวน ๑ หลักสูตร  
  ๖.๒๗ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

 ๖.๒๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวชิา 
  ๖.๒๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๔ ชุดวิชา เพ่ือเปนรายวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคาร 
   หนวยกิต และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา  
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๖.๓๐ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ ชุดวิชา สําหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร 
แหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 
๖.๓๑ การขออนุมัติทบทวนแนวทางการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กอนเปดสอน 

เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

๖.๓๒  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔,๓๐๘ ราย 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ  
- 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๘.๑ รายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘.๒ รบัทราบการขออนญุาตขยายระยะเวลาการสอบสวนวนิัย 

๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓




