
 
 

        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
  วันจันทร�ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทราบ  
๑.๑.๑ โครงการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%พบสํานักงาน
อธิการบดี “เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%สู+ทศวรรษ 
ที่ ๘” (ครั้งที่ ๗) ณ บางเขน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ทราบ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑.๒ โครงการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%พบผู�นํานิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร% “เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร%สู+ทศวรรษที่ ๘” (ครั้งที่ ๘) ณ บางเขน เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ   - - - 

๑.๑.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ The World 
University Ranking ประจําปN ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๖ 

ทราบ - - - 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ�งให�ทราบ 
๑.๒.๑ สรุปพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปNการศึกษา 
๒๕๕๗  

 
ทราบ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒.๒ เอกสาร “เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%สู+
ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๓  

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ การถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน ประจําปN  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันศุกร%ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๔ สรุปการเข�าร+วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัว “ปYZนเพื่อพ+อ Bike for Dad” 
วันศุกร%ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ - - - 

 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒ 
(ต+อ) 

๑.๒.๕ ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปN  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ งาน “วันที่ระลึกวันนนทรทีรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 
สืบสานวันทรงดนตร”ี วันอาทิตย%ที่ ๒๙ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ โครงการ “วันเกษตรศาสตร% เขียวขจี ทําดี  
ทั่วแผ+นดิน”  

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร%ที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
จํานวน ๒๖ หน�า  

รับรอง โดยไม+มีข�อแก�ไข 
  

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  

๓.๑ รายงานความคืบหน�าการดําเนินการสรรหาผู�บรหิารหน+วยงาน 
จํานวน ๒ หน+วยงาน 

ทราบ  - - - 

๓.๒ ความคืบหน�าการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําร+างกรอบ
นโยบาย เปbาหมาย ยุทธศาสตร% และแนวทางการบริหาร 
และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 

ทราบ และมอบคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการต+อไป   - - - 

๓.๓ ความคืบหน�าการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบ 
แนวทางการส+งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร%สู+การเปeนมหาวิทยาลัยระดับโลกชั้นนํา 

ทราบ และมีข�อเสนอแนะขอให�มหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับ  
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.  
๑๑/๒๕๕๘)  

- - - 

๓.๔ การแต+งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร+างกรอบนโยบายและ 
แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 

ทราบ  
 

- - - 

๓.๕ การจัดทําข�อบังคับว+าด�วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
ของผู�ดํารงตําแหน+งอาจารย% ผู�ช+วยศาสตราจารย%  
รองศาสตราจารย% และศาสตราจารย% 

มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประกาศกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู�ดํารงตําแหน+ง
อาจารย% ผู�ช+วยศาสตราจารย% รองศาสตราจารย% และ
ศาสตราจารย% ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร% ให�ม ี

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๗๑ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘  



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๓.๕ 
(ต+อ) 

 ความสอดคล�องกับประกาศคณะกรรมการข�าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับดังกล+าว  
ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากที่ประกาศนี้ 
ใช�บังคับ และขอให�มหาวิทยาลัยนําเสนอสภา-
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%พิจารณาในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร%ที่ ๒๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ด�วย 

   

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๑ ความคืบหน�าการเสนอขอโปรดเกล�าฯ แต+งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%  

ทราบ - - - 

๔.๒ โครงการผลติไฟฟbาจากพลังงานแสงอาทิตย%แบบตดิตั้ง 
บนพื้นดิน 

ทราบ และขอให�มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน�า
ผลการดําเนินโครงการผลิตไฟฟbาจากพลังงาน
แสงอาทิตย%แบบตดิตั้งบนพื้นดินให�สภามหาวิทยาลัย
ทราบด�วย   

- - - 

๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร% เรื่อง กําหนดอัตราค+าจ�าง
แรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ 
มาจากข�าราชการ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย   

๕.๑ โครงการจัดตั้งคลสัเตอร%เกษตรอาหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร% เพื่อประเทศไทย
และอาเซียน (ASEAN Community.Thailand Sustainable 
Agriculture-Food, Forestry and Environment Cluster 
: KU-AC.T SAFE) 

เห็นชอบในหลักการ และขอให�มหาวิทยาลัยนําไป
พิจารณาในคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร% (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%เปeนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ก.พ.ม.) แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาต+อไป 

- นําเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

- ฝgายเลขานุการ - นําเสนอสภา มก. 
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

๕.๒ นโยบายเพื่อการพัฒนาความพร�อมและยุทธศาสตร%ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%ในประชาคมอาเซียน 
 

เห็นชอบในหลักการ โดยอาจจัดตัง้เปeนศูนย%
ยุทธศาสตร%อาเซียน และขอให�มหาวิทยาลัยนําไป
พิจารณาในคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร% (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการพัฒนา 

- นําเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

- ฝgายเลขานุการ - นําเสนอสภา มก. 
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 



- ๔ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒ 
(ต+อ) 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%เปeนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ก.พ.ม.) แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร% ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร%ที่ ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   

๕.๓ โครงการ “เกษตรศาสตร%อาศรม ๒๕๕๘”  เห็นชอบในหลักการ และขอให�มหาวิทยาลัยนําไป
พิจารณาในคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร% (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร%เปeนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ก.พ.ม.) แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 

- นําเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

- ฝgายเลขานุการ - นําเสนอสภา มก. 
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

๖.๑ การขออนุมัติร+างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% เรื่อง 
กําหนดเขตการศึกษาเปeนวิทยาเขต 

อนุมัติ โดยให�ระบุที่ตั้งของแต+ละวิทยาเขตไว�ด�วย   - จัดทําประกาศสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - ประกาศสภา มก. 
ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  

๖.๒ การขออนุมัติร+างข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ว+าด�วย
คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. .....  

อนุมัต ิ
  

- จัดทําประกาศสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - ประกาศสภา มก. 
ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘   

๖.๓ การขออนุมัติร+างข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ว+าด�วย
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ. .....  

อนุมัติ และให�ดําเนินการแก�ไขร+างข�อบังคับฯ 
ดังกล+าวตามข�อเสนอแนะของที่ประชุมสภา-
มหาวิทยาลยั โดยขอให�เพิ่มเตมินิยามคําว+า  
“ค+าอํานวยการบริการ” ในข�อ ๑๒.๙ หมวดที่ ๓  
การกําหนดและการจัดสรรค+าให�บริการ เพื่อความ
ชัดเจนในการตีความ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได�มี
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการ 
ประชุมสภามก. ๑๑/๒๕๕๘)  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- รักษาการแทน 
รองอธิการบดี
ฝgายบริการ
วิชาการ 

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๒ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

๖.๔ งบประมาณเงินรายได� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ประจําปN
บัญชี (ปNงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติงบประมาณเงินรายได� ประจําปNบัญชี 
(ปNงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให�มหาวิทยาลัย  

- 
 

- - 
 



- ๕ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๔ 
(ต+อ) 

 นําข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณเงินรายได� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
ประจําปNบัญชี (ปNงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
กองแผนงานไปพิจารณา (รายละเอียดในรายงานการ 
ประชุมสภา มก. ๑๑/๒๕๕๘) 

   

๖.๕ แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ ในระยะ ๔ ปN (วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
- วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๘๙ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

๖.๖ แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 
๔ ปN (วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๘๙ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

๖.๗ การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เห็นชอบให�การดําเนินการตามคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๗๒ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

๖.๘ การขออนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งตําแหน+งทางวิชาการ      ๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ข�าราชการในการเสนอขอตําแหน+งศาสตราจารย% 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร% จํานวน ๑ ราย ไม+ผ+านตาม
เกณฑ%ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่ผู�ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
หน�าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเสนอ        
     ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งบุคคล 
ให�ดํารงตําแหน+งผู�ช+วยศาสตราจารย% ๑ ราย และ 
รองศาสตราจารย% ๔ ราย 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๐ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘ 

๖.๙ การขออนุมัติแต+งตั้งกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการ
แทนตําแหน+งที่ว+าง  

อนุมัต ิ - จัดทําประกาศสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- กองการ 
เจ�าหน�าที่ 

- ประกาศสภา มก. 
ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ 

๖.๑๐ การขออนุมัติแต+งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงาน 
ทางวิชาการ 

อนุมัต ิ - จัดทําประกาศสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- กองการ 
เจ�าหน�าที่ 

- ประกาศสภา มก. 
ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘  



- ๖ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๑๑ การแต+งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม-
เกษตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ให�แต+งตั้ง นางสาวอรอนงค%  ฐาปนพันธ%นิติกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๐๐๖๖ สังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดํารง
ตําแหน+งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต+วันที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปeนต�นไป โดยมีวาระ 
การดํารงตําแหน+งสี่ปN 

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 
- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ที่  
๑๘/๒๕๕๘ ลว. ๒ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๔๐๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘  

๖.๑๒ การแต+งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร%และวิศวกรรมศาสตร% 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ให�แต+งตั้ง ผู�ช+วยศาสตราจารย%ศมณพร  สุทธิบาก 
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๐๓๑๕  
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล�อม  
คณะวิทยาศาสตร%และวิศวกรรมศาสตร% วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดํารงตําแหน+ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร%และวิศวกรรมศาสตร%  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต+
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปeนต�นไป โดยมี
วาระการดํารงตาํแหน+งสี่ปN 

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 
- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ที่  
๑๗/๒๕๕๘ ลว. ๒ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๔๐๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘  

๖.๑๓ 
 

การแต+งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวี 
นานาชาติ 

ให�แต+งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชย- 
นาวีนานาชาติ โดยมีนายชุมพล  พรประภา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ เปeนประธาน
กรรมการสรรหา  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๓ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๖.๑๔ การแต+งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให�แต+งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิต-
วิทยาลัย โดยมีนายสกล  มงคลธรรมากุล กรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิ เปeนประธานกรรมการ 
สรรหา 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๔ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘  

 
 



- ๗ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๑๕ การแต+งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร% 

ให�แต+งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร% โดยมี นายลักษณ%   
วจนานวัช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ
เปeนประธานกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อกรรมการที่ได�รับ
แต+งตั้งพิจารณาชื่อผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก ๒ คน
แล�ว ให�เสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิดังกล+าว ทั้ง ๒ คน 
พร�อมประวัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต+งตั้งต+อไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๔ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘  

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ  

๗.๑ การอนุมัติบรรจุหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร ไว�ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๘๖ ลว. ๒๖ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๗.๒ การอนุมัติโครงการความร+วมมือการจัดการเรยีนการสอนร+วม
สองปริญญา (Double Degree) ระหว+างหลักสูตรวิทยา- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร% คณะวิทยาศาสตร% 
กับ Graduate School of Agriculture Kyoto University 
ประเทศญี่ปุgน 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๗๓ ลว. ๒๖ พ.ย. 
๒๕๕๘  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๖ ลว. ๓๐ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๗.๓ การอนุมัติโครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)  
คณะวิทยาศาสตร%และวิศวกรรมศาสตร% วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๘๕ ลว. ๒๖ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๗.๔ 
 

การอนุมัติปรับปรุงแก�ไขหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร%และอิเล็กทรอนิกส%  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๒๔ ลว. ๒๖ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๗.๕ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตผิู�เข�าศึกษาในหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตัววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒  

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๙๕ ลว. ๓๐ พ.ย. 
๒๕๕๘  



- ๘ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๗.๖ การอนุมัติการใช�หลักสตูรร+วม ระดับปริญญาตรี จํานวน 
๕ หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร%ศรีราชา  

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๗๐ ลว. ๒๖ พ.ย. 
๒๕๕๘  

๗.๗ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย%ประจําหลักสูตรและอาจารย%
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๙ หลักสูตร 
     ๑. อนุมัติให�คณะเกษตรเปลี่ยนแปลงอาจารย%ประจํา
หลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  
๒ หลักสูตร 
     ๒. อนุมัติให�คณะมนุษยศาสตร%เปลีย่นแปลงอาจารย% 
ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  
๓ หลักสูตร 
     ๓. อนุมัติให�คณะวนศาสตร%เปลี่ยนแปลงอาจารย% 
ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
จํานวน ๖ หลักสูตร 
     ๕. อนุมัติให�คณะวิศวกรรมศาสตร%เปลีย่นแปลงอาจารย% 
ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  
๑ หลักสูตร 
     ๖. อนุมัติให�คณะเศรษฐศาสตร%เปลีย่นแปลงอาจารย% 
ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 
๒ หลักสูตร 
     ๗. อนุมัติให�คณะสัตวแพทยศาสตร%เปลีย่นแปลงอาจารย% 
ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  
๑ หลักสูตร 
     ๘. อนุมัติให�คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปลี่ยนแปลง 
อาจารย%ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผดิชอบหลักสตูร 
จํานวน ๑ หลักสูตร 
     ๙. อนุมัติให�คณะวิศวกรรมศาสตร% กําแพงแสน 
เปลี่ยนแปลงอาจารย%ประจําหลักสตูรและอาจารย%ผู�รับผดิชอบ
หลักสตูร จํานวน ๑ หลักสูตร    

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๗๒, ๓๗๕, ๓๗๖, ๓๗๗, 
๓๗๙, ๓๘๐, ๓๘๑, ๓๘๒, 
๓๘๓ ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘  



- ๙ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๗.๗ 
(ต+อ) 

     ๑๐. อนุมัติให�คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม-
เกษตรเปลี่ยนแปลงอาจารย%ประจําหลักสตูรและอาจารย% 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร  

    

๗.๘ การอนุมัติเปzดรายวิชาใหม+ จํานวน ๑๗ รายวิชา และเพิ่ม
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

ทราบและเห็นชอบ - - - 

๗.๙ การอนุมัติปริญญาบัตรแก+ผู�สําเรจ็การศึกษา ประจํา 
ปNการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) 
 - ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๑๕  คน 
 - ระดับปรญิญาตรี    จํานวน   ๒  คน 

ทราบและเห็นชอบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ ข�อมูลนิสติใหม+ นิสติทั้งหมด และนิสิตตกค�าง ภาคต�น  
ปNการศึกษา ๒๕๕๘ และผู�สําเร็จการศึกษา ปNการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ทราบ - - - 

๘.๒ ข�อมูลพื้นที่อาคารและพื้นที่ในความรับผดิชอบของคณะ 
สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 

ทราบ  
 

- - - 

๘.๓ รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปNบัญชี 
(ปNงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทราบ - - - 

๘.๔ รายงานการจ+ายเงินรายได�กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จํานวน ๓ รายการ  

ทราบ - - - 

๘.๕ รัฐมนตรีว+าการกระทรวงศึกษาธิการให�ความเห็นชอบเหตผุล
และความจําเปeนในการขอใช�ประโยชน%พื้นที่ปgาสงวนแห+งชาติ 
เพื่อจัดตั้งเปeนศูนย%วิจัยและฝ{กอบรมการพัฒนาไม�เศรษฐกิจ 
คณะวนศาสตร%  

ทราบ - - - 

๘.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๘ ในวันจันทร%ที่  ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห�องประชุมกําพล  อดุลวิทย% ชั้น ๒  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 

ทราบ  - - - 



- ๑๐ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     วาระลับ  

๘.๗ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได� (ลับ) จํานวน ๖ ราย  

ทราบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝgายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๘๘ ลว. ๒๗ พ.ย. 
๒๕๕๘  
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