
ฉบับ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 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   
  ๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี  
   ๑.๑.๒ อ่ืนๆ  

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ     
  ๑.๒.๑ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๒.๒ การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
   พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   วุฒิสภา 
  ๑.๒.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๔ การจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑.๒.๕ การจัดท างบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
   ของประเทศไทย (Re-inventing University System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 
  ๑.๒.๖ การสัมมนาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ ของคณะกรรมาธิการ 
   การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 
  ๑.๒.๗ อ่ืนๆ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ 
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระปกติ)   
 

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน   
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 ๓.๓ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย 
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๓.๕ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบแนวทางการน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน  
   ของผู้บริหารส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งและที่จะได้รับแต่งตั้งใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓      
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย     
  ๕.๑  
 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ส่วนงาน    
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
  (๒) รองศาสตราจารย์อ านาจ  ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
  ๖.๒ การขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
   ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก และหลักสูตร 
  ๖.๓ การขออนุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม  

   ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานิสิตของส่วนงาน  
   ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  

 การแต่งตั้ง    
   ๖.๕  การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
   และอุตสาหกรรมเกษตร 
  ๖.๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  ๖.๗ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 
  ๖.๘ การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือพิจารณาผลงาน 
   ทางวิชาการ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๗ เรื่อง  
    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง        
   ๖.๙ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  
   ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)    
 ๖.๑๐ การขออนุมัติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓   
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๖.๑๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร   
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 ๖.๑๓ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง            
  ๖.๑๔ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๘ รายวิชา  

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๑๕  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓  
   จ านวน ๖๓ ราย  
 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๘.๒ รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
  ๘.๓ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๘.๔ รายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์หมวด ๗ ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๘.๕ แจ้งค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาเรื่องคดีพิพาท 
  ๘.๖ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวการด าเนินคดีแพ่ง กรณีบริษัท วรเรียลเอสเตท จ ากัด 
  ๘.๗ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ   
  จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา 
  ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  (ฉบับที่ ๒) 
  ๘.๘ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๙ ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส าคัญ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓     

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 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   
  ๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นองคมนตรี 

     ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พลเอก เปรม  
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และทรงพระราชด าริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ต้ังแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๑.๒ อ่ืนๆ 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ      

  ๑.๒.๑ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ด้วยพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายส าคัญตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับ 
นานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูล
เอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานโดยรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
จัดเก็บ การประเมิน การรับช าระภาษี การอุทธรณ์การประเมิน เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอคู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๒ การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา 

   โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 
 
  ๑.๒.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราย จ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้ส านักงบประมาณน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป เพ่ือให้ 
การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐ จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๔ การจัดท างบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  โดมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
   ๑.๒.๕ การจัดท างบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย (Re-Inventing University System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

    ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 
๐๒๓๕/ว ๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดท าข้อมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย (Re-Inventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งให้สถาบันการศึกษาจัดท า
กรอบงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอค าของบประมาณต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณา  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างจัดท างบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

   เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing  University System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามนโยบาย 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทุกระดับ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังค าชี้แจงการจัดท างบประมาณด้านการอุดมศึกษา ภายใตโ้ครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย (Re-Inventing University System) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ประชุมสรุปผล 
ในพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

    โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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   ๑.๒.๖ การสัมมนาทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ ของคณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  

  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้จัดประชุม 
สัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา  
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้มีการน าเสนอข้อสรุปร่วมกันในหัวข้อ  
“ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๖ พ้ืนที่ ในประเด็นดังนี้ 

   ๑. การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 

   ๒. การสร้างนวัตกรรมสังคมหรือนวัตกรรมชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคมหรือชุมชน การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

   ๓. การวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการในพ้ืนที่ 

   ๔. การบริหารจัดการ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

   ๕. การสนับสนุนให้มีการน าวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือชุมชนในพ้ืนที่ 

   ๖. สภาพปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 
ตามพันธกิจหรือภารกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๗ อ่ืนๆ 
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่  
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระปกติ จ านวน ๔๒ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร  

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้   
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
(รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ) 

- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมครั้งท่ี ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓  
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ  
  อุตสาหกรรมเกษตร  
- คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้ผู้สมัครเข้ารับการเป็นเป็นผู้ 
  สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา 
  ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แสดงวิสัยทัศน์ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
- คณะกรรมการสรรหาฯ จะสรุปผลการสรรหาในวันพุธที่ ๒๒ 
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตร- 
  ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งในวาระที่ ๖.๕ 

 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
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 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้ผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ ท่าน ได้แสดงวิสัยทัศน์
และน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตอบค าถามตามรูปแบบ
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และต่อมา คณะกรรมการ 
สรรหาฯ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทั้ง ๑๐ ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมและมีมติเสนอรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน ๓ ท่าน 
เรียงล าดับตามตัวอักษร ได้แก่ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน และ ศาสตราจารย์สุภา  
หารหนองบัว ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นั้น 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้ง ๓ ท่าน  ได้เสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่านละ ๑๕ นาที และตอบค าถามกลางของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก ๑๕ นาที จากนั้น สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดและลงมติโดยการลงคะแนนลับให้เหลือเพียง ๑ ท่าน  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แสดง
วิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้น าเสนอแนวทางในการ
วางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้น าได้อย่างชัดเจน 

ต่อจากนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเสนอชื่อต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังส่วนราชการต่างๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ดังนี้ 

๑. ส านักงานศาลปกครอง 
๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๓. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๔. ส านักนายกรัฐมนตรี 
๕. กระทรวงมหาดไทย 
๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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๗. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๘. ศาลล้มละลายกลาง 
๙. ศาลอาญา 

๑๐. กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

โดยขอให้ส่วนราชการต่างๆ ดังกล่าว จัดส่งผลการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณี
ร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ นั้น เป็นเรื่องลับ มายังส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้
ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งหน่วยงานของรัฐ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศาลปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กระทรวงมหาดไทย ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ศาลอาญา ศาลล้มละลาย และกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแล้ว และ 
ได้แจ้งผลการตรวจสอบสรุปว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

   ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณา 
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน 
ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี
กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอ
เรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
และขอให้ชะลอการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

  ๑. ไดม้ีหนังสือชี้แจง ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนถึงปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังมิได้ทราบผลการพิจารณายื่นฟ้องเรื่องดังกล่าวและยัง
ไม่ได้รับค าสั่งจากศาลปกครองกลางแต่อย่างใด  

  ๒. ได้มีหนังสือชี้แจงที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอน าส่งค าชี้แจง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามหมายแจ้งค าสั่งศาล หมายแจ้งค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ บ.๓๑๑ 
/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๓. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้อง คดีหมายเลขด าท่ี บ.๓๗๙/๒๕๖๒ ตามหมายแจ้ง
ค าสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  การนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารง 
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ๓.๓ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย  

  ตามท่ี คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วย 

  ๑. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ     ด้านบริหารองค์กร 
   ๒. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว    ด้านการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 
   ๓. ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์  ด้านการวิจัย 
   ๔. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ   ด้านการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี 
  ๕. รองศาสตราจารย์อาชัญญา รัตนอุบล           ด้านการศึกษา กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
          และสังคมศาสตร์ 
  ๖. นายชุมพล  พรประภา                                ด้านบริหารองค์กร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๖ ราย และมอบรักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเพ่ือเสนอเรื่องไป
ยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเสนอขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป ตามบันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
แทนต าแหน่งที่ว่าง รวม ๖ ราย ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของส านักงานเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ๖ ราย  
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 ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

    ๑. นายกฤษฎา  บุณยสมิต  ที่ปรึกษา  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

      ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  ประธานกรรมการ 
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    

   ๓. นายโสภณ  ภูเก้าล้วน  กรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

    ๔. รองศาสตราจารย์วีรชัย  พุทธวงศ์    กรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  

   ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ กรรมการ   
     ประธานสภาพนักงาน        

    ๖. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   กรรมการ   
    นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

   ๗. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร   กรรมการ  
    คณบดีคณะเกษตร    
    ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

    ๘. รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล    กรรมการ  
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

   ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุม่ทอง นาคมี  กรรมการ  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   
     ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

 ๑๐. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการ  
   ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ   
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
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  ๑๒. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป   

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนด 
ให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาและวิธีการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะน าเสนอสรุปผลการประชุมให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
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  ๓.๕ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

  ๑.  นายด ารงค์  ศรีพระราม  ประธานกรรมการ  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร    

  ๒.  รองศาสตราจารย์พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค   กรรมการ  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  

 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ กรรมการ   
   ประธานสภาพนักงาน         

  ๔.  นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   กรรมการ   
   นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  เที่ยงธรรม    กรรมการ   
   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก  

  ๖. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน    กรรมการ   
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    
   ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

  ๗. รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี    กรรมการ   
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

  ๘. รองศาสตราจารย์สมชาย  น าประเสริฐชัย  กรรมการ     
   ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
  ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

 ๙. ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว  กรรมการ   
   ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  
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  ๑๐. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ  
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

  ๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาและ
วิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะน าเสนอสรุปผลการ
ประชุมให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 ๔.๑ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบก าหนดแนวทางการน าเสนอและรายงานความก้าวหน้าในการบริหาร
งานของผู้บริหารส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งและที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓   

    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 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดม้ีมติเห็นชอบในหลักการ 
การติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อให้การติดตาม
การด าเนินงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารส่วนงานได้สามารถบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ สภา
มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอรักษาการแทนอธิการบดีพิจารณาและเห็นควรให้ผู้บริหารส่วนงานได้น าเสนอผลงานความก้าวหน้า 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ช่วยแก้ไขหรือสนับสนุน
ในช่วงระยะเวลาต่อไป โดยให้ผู้บริหารที่เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป น าเสนอผลงานความก้าวหน้าต่อสภา
มหาวิทยาลัย ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที นั้น  

   การนี้ เพ่ือให้การติดตามการด าเนินงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารส่วนงานได้สามารถบริหารงาน 
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการน าเสนอและ
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งและที่จะได้รับการแต่งตั้งใหมต่่อสภา
มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔๔ ราย ๓๘ ส่วนงาน (ยังไม่รวมคณะบริหารธุรกิจ)  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร   

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ความเห็นชอบก าหนดแนวทางการน าเสนอและ 
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ด ารงต าแหน่งและที่จะได้รับแต่งตั้งใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔๔ ราย ๓๘ สว่นงาน (ยังไม่รวมคณะบริหารธุรกิจ) 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
 -   
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วาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 การบริหารงาน        

   ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ 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 ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปีที่จะน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ราย ประกอบด้วย 

   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๒) รองศาสตราจารย์อ านาจ  ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

    โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม   
    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้า 
การบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  

   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ๒) รองศาสตราจารย์อ านาจ  ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    

 
 
 
 



- ๒๖ - 
 
 ๖.๒ การขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก และหลักสูตร 

   ส านักงานประกันคุณภาพเสนอขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก และหลักสูตร  
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนส่วนงานระดับคณะและส่วนงานสนับสนุน ให้มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก และหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 
 
  ๖.๓ การขออนุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดม้ีมติอนุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลงานการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔๒ ตัวบ่งชี ้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินการที่เป็นเลิศระดับคณะ และเพ่ือให้ส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  
และได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ซึ่งในหลายตัวชี้วัดไม่ได้สะท้อนใน
เรื่องคุณภาพเท่าที่ควรและยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความเป็นคนดีซึ่งยัง
ไม่มีตัวชี้วัดที่จะสะท้อนในเรื่องเหล่านี้ และควรมีตัวชี้วัดที่เก่ียวกับเรื่องเงินบริจาคท่ีมหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี นั้น 

  ส านักงานประกันคุณภาพจึงเสนอขออนุมัติตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้   

  ๑.  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๔ ผลการประเมินคุณภาพนิสิตที่สะท้อนความเป็นคนเก่งคนดีของสังคม 
    เพ่ือสะท้อนภาพคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหล่อหลอมคุณภาพ 
ถึงความเป็นคนเก่งคนดีของสังคม ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนเก่งหรือแม่นย าวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสังคมของคนท่ีเป็น
นักคิด นักปรับปรุง นักแสวงหา นักถ่ายทอด นักแบ่งปัน และน าความรู้ความสามารถท่ีมีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของส่วนรวมมากกว่าการกอบโกยเฉพาะตัวได้ ซึ่งการจะเป็นคนเก่งได้ ตัวชี้วัดความส าเร็จต้องค านึงถึงคนดีและคิดเชิงบวก 
คิดเป็น ก้าวเป็น แก้ไขปัญหาของตนเองอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ รู้ผิดชอบชั่วดี ส่วนการจะเป็นคนดี ตัวชี้วัด
ความส าเร็จต้องค านึงถึงจิตใจดีและมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ รักผู้อ่ืนเป็น มีความกตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติตนดีและมีธรรม 
มีวินัยและมีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ     

   ๒.  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๕ จ านวนเงินบริจาคที่มหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี  
    เพ่ือแสดงข้อมูลจ านวนเงินบริจาคที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือนิติบุคคล 
เพ่ือเป็นค่าใช้ให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อการเรียน 
การสอน และด้านบุคลากร  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ิมเติม จ านวน ๒ ตัวชี้ ดังนี ้

 



- ๒๘ - 
 
  ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานิสิตของส่วนงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  

   กองกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานิสิต 
ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนานิสิต ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเป็นแนวทางเดียวกันทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุน
พัฒนานิสิตของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๙ - 
 
   การแต่งตั้ง  
 ๖.๕  การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

   ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติ 
แต่งตั้ง นางมะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิจัย ช านาญการ เลขที่อัตรา ๐๑๓๕ สังกัด 
ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวล สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ด ารงต าแหน่งในการ
บริหารเป็นผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑  
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี นั้น     

   เนื่องจาก นางมะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงขอพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

   เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย  

   ๑.  รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ     ประธานกรรมการ  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
  ๒.  รองศาสตราจารย์วีรชัย  พุทธวงศ์ กรรมการ  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า   
   ๓.  รองศาสตราจารย์ชัชพล  ชังชู    กรรมการ  
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้แทน ก.บ.ม.     
  ๔.  รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  กรรมการ  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทน ก.บ.ม.                   
  ๕.  รองศาสตราจารย์ต่อพงศ์  กรีธาชาติ    กรรมการ   
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา  
     หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  
   ๖. รองศาสตราจารย์วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์ กรรมการ  
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา  
     หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  
   ๗.  นายธนกิจ  เฮียงโฮม   กรรมการ 
     ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในส านัก  
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  ๘.  ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย เลขานุการ        
  

  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
ถอดถอน ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา 
ได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ผู้สมัครใจและประชุมเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการสรรหาในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
และจะรายงานผลการสรรหาพร้อมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

  อนึ่ง ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ก าหนด ว่า “ในสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ให้มี
ผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ส านัก หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อ านวยการ
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้”  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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 ๖.๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

  ตามท่ีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๙  
ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมหวัง  ขันตยานุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราเลขท่ี พ.๑๓๓๒ 
สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ศรีราชา ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 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 าเนินการแจ้งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

   อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน  
โดยวิธีเลือกจากรายชื่อตามล าดับตัวอักษร ดังนั้น การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้  
รองศาสตราจารย์ นท. สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า จึงเป็นกรรมการสรรหา 
ในล าดับที่ ๒ ซ่ึงเป็นผู้อยู่ล าดับถัดไปตามล าดับ 

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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   ๖.๗  การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 

  คณะเศรษฐศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอขออนุมัติเทียบต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ให้ นางสาวศศิภา  พจน์วาที วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และ Ph.D. (Economics and Finance)  จาก Curtin University 
of Technology , Australia พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ อัตราเลขที่ พ.๓๕๔๗  ซึ่งได้รับการบรรจุจ้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีเกณฑ์การ
พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวศศิภา  พจน์วาที ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 
๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุ  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวศศิภา  
พจน์วาท ีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุ   
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 ๖.๘ การเสนอขออนุมัติแต่งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๗ ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที ่๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติมอบคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และกรณีถ้าเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นผู้เกษียณอายุราชการ 
ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๗ ราย และได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ือพิจารณา 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขออนุมัติแต่งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
เพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๗ ราย    
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง   

    ๖.๙ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ บรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ด้านพลศึกษา สามารถบูรณาการและน าไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงเพ่ือผลิตงานวิจัยหรือสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านพลศึกษา โดยมีก าหนดเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จ านวน ๒๐ คน/ปี  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีก าหนดเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จ านวน ๒๐ คน/ปี  
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 ๖.๑๐ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้คณะศึกษาศาสตร์เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีก าหนด 
การเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ คน/ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

   ๑. เพื่อผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมก าหนดนโยบายทิศทางในการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒. เพื่อผลิตผู้มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยสามารถน าองค์ความรู้ 
จากการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

   ๓. เพื่อผลิตและพัฒนาผู้น าทางปฐมวัยศึกษาที่มีความรอบรู้ มีการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์  
การคิดเชิงบูรณาการและการคิดเชิงกลยุทธ์ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและชี้น า
สังคม ให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและการพิทักษ์ปกป้องสิทธิของเด็กปฐมวัย 
  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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 ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

   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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
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   ๖.๑๒  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๕ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รวมจ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

    และการแนะแนว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. คณะสังคมศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์  
    และวิศวกรรมศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รวม ๖ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของ ๕ ส่วนงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๖ หลักสูตร 

 

 

 

 



- ๓๘ - 
 
  ๖.๑๓ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้คณะวนศาสตร์ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
เนื่องจากมีการควบรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีนิสิตตกค้างจ านวน 
๗๖ คน โดยได้น ารายวิชาในหลักสูตรไปบรรจุไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยี
วนผลิตภัณฑ์แล้ว 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๙ - 
 
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง    
 ๖.๑๔ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๘ 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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๓ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา รวมจ านวน ๘ รายวิชา ดังนี ้

   ๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จ านวน  
๑ รายวิชา คือ 
   - เปิดรายวิชา ๐๑๔๐๒๑๑๑ ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
   - เปิดรายวิชา ๐๑๔๐๒๑๑๒ ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑(๐-๓-๒) 
หน่วยกิต 
   - ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๐๒๔๓๑ ชีวเคมีคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกติ 

  ๒. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๔ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๒๐๕๓๗๕ วิทัศน์เครื่องจักรในวิทยาการหุ่นยนต์ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
  - รายวิชา ๐๑๒๐๕๓๗๗ ระบบปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๒๐๕๔๗๘ ระบบการท างานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๒๐๕๔๗๙ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต 

   ๓. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
    - รายวิชา ๐๒๒๐๔๔๓๓ การรู้จ ารูปแบบ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา ของ ๓ ส่วนงาน 
รวมจ านวน ๘ รายวิชา 
  



- ๔๐ - 
 
  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 
 ๖.๑๕  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จ านวน 
๖๓ 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 ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จ านวน  
๖๓ คน ดังนี้    

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖๓ คน   
  ดุษฎีบัณฑิต      ๑๕  คน 
   มหาบัณฑิต  ๔๘  คน 
 
  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ - ๓)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๓๒  คน   
   - มหาบัณฑิต ๙๑  คน  
   - ปริญญาตรี  -  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  -  คน  
    - อนุปริญญา  -  คน   
   รวมทั้งสิ้น  ๑๒๓  คน 
 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๖๓ คน  
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๔๒ - 
 
วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑ รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วาระลับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

   ๑. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดจ้างเอกชนให้มาด าเนินการส ารวจสินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่  
เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนสินทรัพย์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับโครงการ
พัฒนาวิชาการ โดยแยกระหว่างอ านาจการอนุมัติโครงการให้เป็นอ านาจของหัวหน้าโครงการ และอ านาจการอนุมัติสั่ง
จ่ายเงิน ให้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร 

  มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  

   โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๓ - 
 
  ๘.๒ รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

    ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ตามนโยบายของอธิการบดี และตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบและน าข้อมูลไปพิจารณา วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารจัดการ 
และการก ากับดูแลกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๔ - 
 
  ๘.๓ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    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 าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ไม่มีส่วนงานจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๔๕ - 
 
 ๘.๔ รายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์หมวด ๗ ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้มีประกาศ
รายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาล าดับที่ ๒๓ ในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะไว้ที่ 
http://www.edpex.org/p/edpex-network.html และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดให้โครงร่างองค์กร 
(OP) และผลลัพธ์การด าเนินตามหมวด ๗ พร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าสู่ 
ระบบ CHE QA Online แล้วนั้น 

   ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์หมวด ๗ ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อค้นพบที่ได้จากการก าหนดตัวชี้วัดของ ๒๙ คณะ ใน ๒ มิติ คือ ความครอบคลุมของ 
ตัวชี้วัดในหมวด ๗ ตามข้อ ๗.๑ - ๗.๕ และแนวโน้มของผลการด าเนินงาน ๓ ปี โดยคาดหวังว่าสารสนเทศท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงกลไกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการก าหนดตัวชี้วัดให้กับคณะ และการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะผ่านตัวชี้วัดที่คณะเลือกด าเนินการ โดยมีสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ดังนี้ 

   ๑. ตัวชีว้ัดที่คณะเลือกด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า  
ความพึงพอใจของนิสิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับต่างๆ ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์/นักวิจัยในคณะ จ านวนนิสิต Inbound/Outbound 
ร้อยละของเงินวิจัยจากภายใน/ภายนอก และรายได้ของคณะ 

   ๒. ลักษณะของตัวชี้วัดที่คณะด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ เน้นที่การให้ข้อมูลที่เป็นจ านวน และการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ (Output) และผลผลิต (Outcome) ยังมีน้อย 

   ๓. บางคณะมีข้อจ ากัดในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ส่งผลต่อความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของข้อมูลตัวชี้วัด อีกทั้งการก าหนดตัวชี้วัดซ้ ากันในหลายหัวข้อ คณะควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและ 
สอดคล้องของตัวชี้วัดกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
 
 ๘.๕ แจ้งค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาเรื่องคดีพิพาท  

   ด้วย ว่าที่ร้อยเอก สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการ
เดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ยื่นฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่ ๑ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด เป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความ
เสียหาย จึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ดังนี้ (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้
ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ (๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รายงานผลการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่าง
เป็นทางการ (๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ขั้นสูง จากกรณี 
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีล่าช้า  

   ข้อเท็จจริงคือ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
มีมติให้ผลงานวิจัยของผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และมีข้อสังเกตว่า ผู้ฟ้องคดีมีการกระท าผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีความเห็นว่ายังไม่สมควรให้ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อมา สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นครั้งที่ ๒ เมือ่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจาก 
ผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ปรากฏข้อยุติว่ามีมูลทางวินัยจะต้องสอบสวนหรือไม่ จึงให้ชะลอการ
พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ไว้ก่อน ซึ่งต่อมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ได้มีมติให้ผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมีคุณภาพพอใช้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
หนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งให้คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
ต่อไปโดยวิธีลับ ซึ่งการแจ้งผลการพิจารณา เป็นการด าเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีผลทางกฎหมายอันจะท าให้
การพิจารณาค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไป 

   อนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มีค าสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และไม่ใช่ผู้มีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ คือเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ศาลจึงไม่อาจรับค าฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ จึงมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ 



- ๔๗ - 
 
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๘ - 
 
 ๘.๖ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวการด าเนินคดีแพ่ง กรณีบริษัท วรเรียลเอสเตท จ ากัด 
   ตามท่ี ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑ ได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งคดี ในคดีแพ่ง หมายเลขด าท่ี  
พ ๔๗๔/๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท วรเรียลเอสเตท จ ากัด โจทก์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑ นายจงรัก   
วัชรินทร์รัตน์ ที่ ๒ จ าเลย ในกรณีผิดสัญญาเช่าด าเนินการอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์พร้อมที่พัก นั้น 

   เนื่องจากพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า คดีพิพาทดังกล่าว 
เป็นคดีปกครองหรือไม่ และมหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์ต่อสู้คดีและฟ้องแย้งในประเด็นพิพาทตามสัญญาเช่าโดยไม่
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าให้การในประเด็นเรื่องสัญญาร่วมทุนแก่พนักงานอัยการ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ศาลแพ่งได้มีค าสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า คดีนี้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลยุติธรรมซึ่งตรงกับท่ีศาลปกครอง 
เคยวินิจฉัยไว้ว่า สัญญาพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาเช่า อันเป็นสัญญาทางแพ่ง ตามมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (ตามค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๓๒/๒๕๖๑ 
ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) จึงไม่จ าเป็นต้องส่งความเห็นไปให้ศาลปกครองกลางพิจารณาความเห็นตามค าร้อง 
ขอชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลของจ าเลยทั้งสอง ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจค าฟ้องและค าให้การ
แล้ว เห็นสมควรชี้สองสถานโดยก าหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้ ๑) โจทก์มีอ านาจฟ้องหรือไม่ ๒) ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
หรือไม่ ๓) จ าเลยทั้งสองผิดสัญญาและเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ๔) คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ๕) จ าเลย
ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด ๖) โจทก์ผิดสัญญาตามฟ้องแย้งหรือไม่ และ ๗) โจทก์จะต้องรับผิดชอบ 
ค่าเสียหายให้กับจ าเลยทั้งสองตามฟ้องแย้งหรือไม่ เพียงใด เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงให้โจทก์น าสืบก่อนทุก
ประเด็น แล้วให้จ าเลยทั้งสองน าสืบแก้ โดยทนายโจทก์แถลงจะน าสืบพยาน ๖ ปาก ขอให้เวลา ๒ นัด ทนายจ าเลยแถลง 
จะน าสืบพยาน ๗ ปาก ขอใช้เวลา ๒ นัด และอนุญาตให้นัดสืบพยานโจทก์และพยานจ าเลยทั้งสองตามที่คู่ความแถลงขอ 
ให้คู่ความท้ังสองฝ่ายไปก าหนดวันนัดพิจารณาต่อเนื่องที่ศูนย์นัดความ อนึ่ง คู่ความท้ังสองแถลงร่วมกันในวิธีการสืบพยาน
ว่า จะจัดท าบันทึกถ้อยค าแทนการซักถามมาให้พร้อม โดยจะจัดส่งบันทึกถ้อยค าให้แก่ศาลและอีกฝ่ายก่อนวันนัดสืบพยาน
ปากนั้น ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางแพ่ง มาตรา ๑๒๐/๑ ศาลอนุญาต รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขด าที่ พ ๔๗๔/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 
 



- ๔๙ - 
 
 ๘.๗ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี ๒) 

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
การจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เพิ่มเติมรายชื่อของ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในบัญชี
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ 
จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๐ - 
 
 ๘.๘ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่๒๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 
 ๘.๙ ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส าคัญ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอน าเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ส าคัญ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  



- ๕๒ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


