
 

        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
  วันจันทร�ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ  

๑ 
 

๑.๑ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�ลงนามความร�วมมือ 
กับสภาเกษตรกรแห�งชาต ิ

ทราบ  
 

- - - 

๑.๒ พิธีเป%ดการจราจรถนนเลยีบคลองบางเขน ทราบ   - - - 
๑.๓ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเยี่ยมชมวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ทราบ - - - 

๑.๔ เอกสาร “เดินหน4ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�สู�ทศวรรษ
ที่ ๘” ฉบับที่ ๗ 

ทราบ - - - 

๑.๕ สรุปการรับฟ;งความเห็นร�างวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร� 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ - - - 

๑.๖ ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings  
by Subject 2016 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร�ที่ ๒๙ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒๖ หน4า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันจันทร�ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔ หน4า 

รับรอง โดยมีข4อแก4ไข  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  

๓.๑ รายงานความคืบหน4าการดําเนินการสรรหาผู4บรหิารหน�วยงาน 
จํานวน ๔ หน�วยงาน 

ทราบ  - - - 

 
 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๒ (ร�าง) วิสัยทัศน� กรอบยุทธศาสตร� และเปcาหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

ประธานฯ ขอให4กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู4บริหารทุกท�านนํากลับไปพิจารณาเพื่อให4ข4อคิดเห็น 
และข4อเสนอแนะเสนอมาที่ฝgายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจัดทําร�างกรอบนโยบาย เปcาหมาย 
ยุทธศาสตร� และแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ภายในวันจันทร�ที่ ๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได4รวบรวมและสรุป
ข4อคิดเห็นและข4อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ต�อไป 

- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ฝgายเลขานุการ - วาระที่ ๒.๓ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย   

๕.๑ โครงการ “เกษตรศาสตร� พิพัฒน�วิทยา” เห็นชอบในหลักการ และขอให4กรรมการทุกท�าน 
นํากลับไปพิจารณาเพื่อให4ข4อคิดเห็นและ
ข4อเสนอแนะ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต�อไป 

- 
 

- - 
 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

๖.๔ การขออนุมัติกําหนดตําแหน�งและแต�งตั้งตําแหน�งทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหน�งและแต�งตั้งให4บุคคลดํารง
ตําแหน�งผู4ช�วยศาสตราจารย� ๔ ราย  
รองศาสตราจารย� ๒ ราย และศาสตราจารย� ๑ ราย 
รวม ๗ ราย 

- จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๕๒ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙ 

๖.๕ การแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร�   ให4แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร� โดยมี พลเอก วุฒินันท�  ลีลายุทธ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู4ทรงคุณวุฒิ เปiนประธาน
กรรมการสรรหา     

- จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๓๗ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙  

 



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๖ ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� เรื่อง การต�อเวลา
ราชการของข4าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปjงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นควรให4นําไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต�อไป 

- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ฝgายเลขานุการ - วาระที่ ๒.๔ 

๖.๗ การพิจารณาแยกจัดทําเล�มหลักสตูร (มคอ.๒) สําหรับการใช4
หลักสตูรเดียวกัน  

เห็นควรให4นําไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต�อไป 
 

- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ฝgายเลขานุการ - วาระที่ ๒.๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ  

๗.๑ การอนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสตูรใหม� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๔๐ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙  

๗.๒ การอนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร�สหกรณ� หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๓๙ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙  

๗.๓ การอนุมัติปรับแก4ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร�อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๓๘ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙  

๗.๔ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�
ผู4รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส� ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๔๑ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙  

๗.๕ การอนุมัติปริญญาบัตรแก�ผู4สําเรจ็การศึกษา ประจําปjการศึกษา 
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๙๘ คน 

ทราบและเห็นชอบ - 
 

- - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ ข4อมูลการดําเนินโครงการความร�วมมือการจัดการเรียน 
การสอนร�วมสองปรญิญา (Double Degree Program)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ทราบ - - - 

 



- ๔ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๘.๒ รายงานการจ�ายเงินรายได4กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ - - - 

๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ ห4องประชุมกําพล  อดุลวิทย� ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ  
๕๐ ปj 

ทราบ - - - 

     วาระลับ  

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๑ ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�าด4วยหลักเกณฑ� 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .....  

อนุมัติ โดยขอให4แก4ไขข4อความในข4อ ๑๐.๓.๑ (๒) 
ของร�างข4อบังคับฯ ก�อนออกข4อบังคับฯ เพื่อถือปฏิบัติ
ต�อไป 

- จัดทําข4อบังคับ มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - ข4อบังคับ มก. ลว. 
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๖.๑ การขออนุมัติร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�าด4วย
กลุ�มการสรรหาผู4บริหาร จํานวน ๒ ฉบับ 
     ๑. ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�าด4วย 
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต�งตั้ง  
และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. .....  
     ๒. ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�าด4วย 
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ� วิธีการแต�งตั้งและถอดถอน
ผู4อํานวยการ และรองผู4อํานวยการ พ.ศ. ..... 

อนุมัติให4ออกข4อบังคับฯ ทั้งสองฉบับ โดยขอให4แก4ไข
ความในข4อ ๙.๑.๔ ของร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� ว�าด4วยการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ� วิธีการแต�งตั้ง และถอดถอนผู4อํานวยการ 
และรองผู4อํานวยการ พ.ศ. ..... 

- จัดทําข4อบังคับ มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - ข4อบังคับ มก. ลว. 
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ 

๖.๒ การขออนุมัติร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
ว�าด4วยสภาพนักงาน พ.ศ. ..... 

เห็นควรให4นําไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
วันจันทร�ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต�อไป  

- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ฝgายเลขานุการ - วาระที่ ๒.๑ 

๖.๓ การขออนุมัติร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จํานวน ๔ ฉบับ 

     ๑. ขอให4มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําข4อมูล
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห�งอื่น 
ในการกําหนดบัญชีอัตราค�าจ4างของพนักงาน  

- จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ 
 

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๔๓ ลว. ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๙   



- ๕ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๓ 
(ต�อ) 

 มหาวิทยาลยัประเภทผู4บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก
หรือเกษียณอายุก�อนครบกําหนด พร4อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของเงินเดือนที่ได4รับ และจัดทําแผนผัง 
(timeline) แสดงการปรับเปลี่ยนสถานภาพและ
จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� ตั้งแต�ปj พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๙ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร�างข4อบังคับมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร� ว�าด4วยการกําหนดบัญชีค�าจ4างพนักงาน
มหาวิทยาลยั ประเภทผู4บริหารที่มาจากบุคคล 
ภายนอกหรือเกษียณอายุก�อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�วาระ
พิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙  
     ๒. อนุมัติให4ออกข4อบังคับฯ ดังนี้ 
         ๒.๑ ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ว�าด4วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
ลูกจ4างประจําเปiนพนักงานมหาวิทยาลัย  
         ๒.๒ ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ว�าด4วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยั 
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ4างประจําของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให4
กองการเจ4าหน4าที่ตรวจสอบความถูกต4องในหมวด ๑๒ 
เงินชดเชย ข4อ ๔๖ ว�าเปiนไปตามที่กฎหมายแรงงาน
กําหนดหรือไม� และให4นําการจ�ายเงินชดเชยกับ
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐแห�งอื่นมาเปรยีบเทียบ
ด4วย 
          ๒.๓ ร�างข4อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ว�าด4วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ4างประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ วันจันทร�ที่ ๑๑ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดทําข4อบังคับ มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝgายเลขานุการ  
 
 
 
 
 

- วาระที่ ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ข4อบังคับ มก. ลว. 
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ 

 



- ๖ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๔ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได4 (ลับ) 

ทราบ - จัดทําบันทึกแจ4งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๕๗ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙  
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