
 
        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ/งให/ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทราบ 
๑.๑.๑ ประธานฯ นําเสนอเอกสารและนําเสนอวิดโีอ  
“ย�อนเวลาไปหาอดีต - ขีดป&จจุบัน - สู*อนาคต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/” พร�อมทั้งมอบเอกสารให�แก*กรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัทุกท*าน 

 
ทราบ 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ�งให�ทราบ 
๑.๒.๑ ความคืบหน�าการเสนอขอโปรดเกล�าฯ แต*งตั้งนายก 
สภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 

 
ทราบ  

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒.๒ ความคืบหน�าการดําเนินการเลือกประธาน 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ เรื่อง  
การจัดระเบียบและแก�ไขธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๒.๑ แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ในระหว*าง 
ที่ยังไม*มสีภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ให�กําหนดแนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ในระหว*างที่ยังไม*มสีภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร/ ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ พุทธศักราช ๒๕๕๘ (รายละเอียด 
ในรายงานการประชุมสภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๙)  

- - - 

๒.๒ การแต*งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร/ 
 

ให�แต*งตั้ง รองศาสตราจารย/ป&ทมาวดี  เล*ห/มงคล 
สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/ ดํารง
ตําแหน*งในการบริหารเปDนคณบดคีณะศึกษาศาสตร/ 
สืบต*อจาก รองศาสตราจารย/สรุชัย  จิวเจริญสกุล  

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ที่  
๙/๒๕๕๙ ลว. ๑๕ ก.ค. 
๒๕๕๙ 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  โดยมีวาระการดํารงตําแหน*ง ๔ ปH ทั้งนี้ ตั้งแต*วันที่ 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปDนต�นไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๖๑ ลว. ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๙   

๒.๓ การแต*งตั้งผู�อํานวยการสถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภณัฑ/
อาหาร  

ให�ดําเนินการสรรหาผู�อํานวยการสถาบันค�นคว�าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ/อาหารใหม* และมอบหมายให�
คณะกรรมการสรรหาชุดเดมิ ซึ่งม ีนายเอนก   
บุญหนุน เปDนประธานกรรมการ เปDนผู�ดําเนินการ 
สรรหาผู�สมควรดํารงตําแหน*งผู�อํานวยการสถาบัน
ค�นคว�าและพัฒนาผลติภณัฑ/อาหารให�แล�วเสร็จ 
แล�วรายงานผลการสรรหาให�สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาต*อไป 

- 
 

- - 

๒.๔ รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
และภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย/ผู�สอนในมหาวิทยาลัย  
ปH พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๐ ลว. ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๙   

๒.๕ รายงานสรุปผลการยื่นข�อเสนอการให�เช*าดําเนินการศูนย/
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ/ พร�อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ หัวหิน 

เห็นว*าข�อเสนอของ บริษัท วรเรยีลเอสเตท จํากัด  
เปDนประโยชน/ต*อมหาวิทยาลัยมากกว*า แต*เนื่องจาก 
ยังมีข�อเสนอของบริษัท วรเรยีลเอสเตท จํากัด ในบาง
ประเด็นซึ่งยังไม*ชัดเจนตามข�อสังเกตของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยั ที่ประชุมฯ จึงมมีติมอบหมายให�
คณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอการให�เช*า
ดําเนินการศูนย/ประชุมนานาชาตจิุฬาภรณ/ พร�อมที่พัก 
ณ โรงพยาบาลสตัว/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/  
หัวหิน ไปเจรจาต*อรองกับ บริษัท วรเรียลเอสเตท 
จํากัด ให�มีข�อมูลที่ชัดเจนครบถ�วนจนแล�วเสร็จ  
แล�วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อที่จะได� 
นํารายละเอียดที่เจรจาต*อรอง บรรจุไว�เปDนภาคผนวก
ในสัญญาเพื่อเสนออัยการพิจารณาต*อไป หากการ
เจรจาต*อรองกับ บริษัท วรเรยีลเอสเตท จํากัด  
ไม*สามารถตกลงได� ก็มอบหมายให�คณะกรรมการ  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๖๖ ลว. ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๙   



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  พิจารณาผลการยื่นข�อเสนอการให�เช*าดําเนินการศูนย/
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ/ พร�อมที่พัก ณ 
โรงพยาบาลสัตว/ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ หัวหิน 
ไปเจรจาต*อรองกับ บริษัท สยาม ทวารวดี จํากัด  
ซึ่งได�รับการคัดเลือกเปDนลําดบัที่สองต*อไป เพื่อให�
มหาวิทยาลยัได�รับผลประโยชน/สูงสุด     

   

๒.๖ (ร*าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ เรื่อง แต*งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 

     ๑. ให�มหาวิทยาลัยจัดทําประวัติของกรรมการ 
แต*ละรายที่ได�รับการเสนอชื่อ พร�อมทั้งสาขา 
ความเชี่ยวชาญ ประกอบการนําเสนอเพื่อพิจารณา 
     ๒. ให�มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ให�เปDนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ เรื่อง กําหนดคุณสมบัติกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่ควรนํามาเสนอเพื่อประกอบ 
การพิจารณาด�วย อาทิ การมีประวัติที่เกี่ยวกับการ 
ถูกลงโทษทางวินัย การมีเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ เปDนต�น 
     ๓. ให�มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกรณี
ตําแหน*งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายในที่ดํารง
ตําแหน*งคณบดีที่มีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากมีการ
แต*งตั้งบุคคลใหม*ให�ดํารงตําแหน*ง ได�แก* คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณบดีซึ่งใกล�ครบวาระการ
ดํารงตําแหน*ง ได�แก* คณบดีคณะเศรษฐศาสตร/ ซึ่งจะ
หมดวาระในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๖๕ ลว. ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๙    



- ๔ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ/ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจมผีลกระทบต*อการ
ปฏิบัติหน�าที่ที่อาจไม*ต*อเนื่อง ดังนั้น จึงมอบให�
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 
(ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวนการเสนอชื่อกรรมการ
วิชาการดังกล*าว แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาอีกครั้งต*อไป  

   

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ  

๓.๑ การอนุมัติหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร/ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสตูรใหม*  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๒ ลว. ๒๑ ก.ค. 
๒๕๕๙  

๓.๒ การอนุมัติหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
หลักสตูรใหม* พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๑ ลว. ๒๑ ก.ค. 
๒๕๕๙  

๓.๓ การอนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีผลิตภณัฑ/ธรรมชาติ แผน ก  
แบบ ก ๒ หลักสตูรใหม* พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๐ ลว. ๒๑ ก.ค. 
๒๕๕๙  

๓.๔ การอนุมัติโครงการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร/ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร/ 
และวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๓ ลว. ๒๑ ก.ค. 
๒๕๕๙  

๓.๕ การอนุมัติปRดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔    

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๕ ลว. ๒๑ ก.ค.  
๒๕๕๙  

๓.๖ การอนุมัติหลักสตูรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑๐๕ หลักสูตร ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๓๗, ๖๓๘ ลว. ๒๑ ก.ค.  
๒๕๕๙  

 



- ๕ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๕๙ ลว. ๒๕ ก.ค.  
๒๕๕๙  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๖๙, ๖๗, ๖๗๑, ๖๗๒, 
๖๗๓, ๖๗๔, ๖๗๕, ๖๗๖, 
๖๗๗, ๖๗๘, ๖๗๙, 
๖๘๐ ลว. ๒๘ ก.ค.  
๒๕๕๙  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๒๑, ๖๒๒, ๖๒๓, ๖๒๔, 
๖๒๕ ลว. ๙ ส.ค.  ๒๕๕๙  

๓.๗ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย/ประจําหลักสูตรและอาจารย/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙๘ หลักสูตร      

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๓, ๖๔๔, ๖๔๕, ๖๔๖, 
๖๔๗, ๖๔๘, ๖๔๙, ๖๕๐, 
๖๕๑, ๖๕๒, ๖๕๓, ๖๕๔, 
๖๕๕,๖๕๖, ๖๕๗, ๖๕๘  
ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๙๔, ๖๙๕, ๖๙๖, ๖๙๗, 
๖๙๘, ๖๙๙, ๗๐๐, ๗๐๑ 
ลว. ๓ ส.ค.  ๒๕๕๙  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๗๒๖ ลว. ๙ ส.ค.  ๒๕๕๙  

๓.๘ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต*างประเทศ 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๖๔๔ ลว. ๒๑ ก.ค. 
๒๕๕๙  

๓.๙ การอนุมัติเปRดรายวิชาใหม* จํานวน ๑๖ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 

ทราบและเห็นชอบ  - - - 



- ๖ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต/องดําเนินการ ผู/ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๓.๑๐ การอนุมัติปริญญาบัตรแก*ผู�สําเรจ็การศึกษา ประจําปH 
การศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘ และ ๙) ในระดับปริญญาตรี  
๒๑๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๗ คน รวมจํานวน  
๓๔๐คน 

ทราบและเห็นชอบ - 
 

- - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ ครั้งที่  
๗/๒๕๕๙ วันจันทร/ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๓๐ น.  

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

๕.๑      รองศาสตราจารย/ นท.สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย/ประจํา ขอทราบ 
ความคืบหน�ากรณีสํานักทะเบียนและประมวลผลออกข�อสอบ
ในการสอบเข�าของสํานักงานคณะกรรมการปVองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยลักษณะของ
ข�อสอบบางส*วนคล�ายกับข�อสอบที่โรงเรียนกวดวิชานําไปติว 
     รักษาการแทนอธิการบดีได�ชี้แจงว*า มหาวิทยาลัยได�
มอบหมายให�รักษาการแทนรองอธิการบดีฝFายวิชาการ
ดําเนินการติดตามและตรวจสอบ แล�วจะนํามารายงานให�สภา
มหาวิทยาลัยทราบต*อไป  

ทราบ - 
 

- - 
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