
 
 

        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
  วันจันทร�ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทราบ  
๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ ให�รัฐมนตรีพ�นจาก
ความเป$นรัฐมนตรีและแต%งตั้งรัฐมนตรี  

 
ทราบ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑.๒ สรุปกิจกรรม “ป-.นเพื่อแม%” (Bike for Mom)  และ 
ได�นําเสนอพระบรมฉายาลักษณAของสมเด็จพระศรีนคริน-
ทราบรมราชชนนี เมื่อคราวเสด็จมาทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรAเป$นการส%วนพระองคA เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๑๐  

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การแต%งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAเป$นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

ทราบ - - - 

๑.๑.๔ การแต%งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรAเป$นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ (ก.พ.ม.) 

ทราบ - - - 

๑.๑.๕ การแนะนํารักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทน
รองอธิการบดี และผู�บรหิารใหม%ของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA 

ทราบ - - - 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ�งให�ทราบ 
๑.๒.๑ การแต%งตั้ง รองศาสตราจารยAศรปราชญA   
ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝOายวางแผน
และพัฒนา เป$นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรA 

 
ทราบ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒.๒ การแต%งตั้ง นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล รักษาการ
แทนผู�อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA
เป$นผู�ช%วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA  

ทราบ - - - 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

(ต%อ) ๑.๒.๓ การแต%งตั้ง ผู�ช%วยศาสตราจารยA รังสรรคA  ปQติป-ญญา 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝOายบริหาร เป$นกรรมการสภา-
มหาวิทยาลยั ประเภทผู�บริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต%วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป$นวันออกประกาศผลการเลือก 
เป$นต�นไป จนครบวาระการดํารงตาํแหน%งของรักษาการแทน
อธิการบด ี

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ การแต%งตั้ง รองศาสตราจารยAศรปราชญA   
ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝOายวางแผน
และพัฒนา เป$นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA ตั้งแต%วันที่ ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป$นต�นไป 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ การอุทธรณAคําสั่งปกครองกลางที่ห�ามสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAดําเนินการอย%างใดๆ อันมผีลเป$น
การเปลีย่นแปลงมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล�าฯ 
แต%งตั้งอธิการบดี เป$นการชั่วคราว 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
และการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA (ก.บ.ม.) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ ประกาศคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู�ดํารงตําแหน%งอาจารยA ผู�ช%วยศาสตราจารยA  
รองศาสตราจารยA และศาสตราจารยA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําประกาศฯ ฉบับ
ดังกล%าวไปพิจารณาประกอบการจัดทําประกาศ 
กําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู�ดํารง
ตําแหน%งอาจารยA ผู�ช%วยศาสตราจารยA รองศาสตราจารยA 
และศาสตราจารยA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA  
ให�มีความสอดคล�องกับประกาศฯ ฉบับดังกล%าว  
ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากที่ประกาศนี้ใช�
บังคับ แล�วรายงานให�สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต%วันที่
สภามหาวิทยาลยัให�ความเห็นชอบด�วย   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๕ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ 



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๑.๒.๘ การขอความอนุเคราะหAให�มหาวิทยาลยั/สถาบันของ
รัฐที่เป$นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห%งประเทศไทย 
สามารถเลือกใช�ระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA ระดับ
คณะ/สถาบัน เป$นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  

ทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
เลือกระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA ระดับ
คณะ/สถาบัน เป$นระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA ในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปa
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล�วให�นําเสนอสภา-
มหาวิทยาลยัพิจารณาต%อไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๖ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ 

๑.๒.๙ การดําเนินการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปa 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔)  

ทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
ได�ให�ข�อสังเกตว%าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ยังไม%สามารถผลติบัณฑิตที่ตรงกับความต�องการของ
ผู�ประกอบการและประเทศ เนื่องจากที่ผ%านมายังไม%มี
หน%วยงานใดทําหน�าที่เป$นผู�กําหนดและศึกษาความ
ต�องการการใช�บัณฑิตในแต%ละสาขา ดังนั้น เพื่อให�
การผลิตบัณฑิตตรงกับความต�องการของ
ผู�ประกอบการและภาพรวมของประเทศ ควรมี
การศึกษาองคAประกอบในการผลติบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนํามาใช�ในการวางแผนผลิต
บัณฑิตต%อไป 
     รักษาการแทนอธิการบดีขอรบัข�อสังเกตไปหารือ
ในที่ประชุมอธิการบดีแห%งประเทศไทยต%อไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๐๐ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ 

๑.๒.๑๐ คําสั่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA เรื่อง มอบหมาย
ให�รักษาการแทนรองอธิการบดปีฏิบัติหน�าที่แทนอธิการบดี  

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทรAที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
จํานวน ๔๔ หน�า  

รับรอง โดยให�แก�ไขรายชื่อผู�มาประชุมไม%ได� ลาํดับที่ ๑ 
นายชนิตร  ชาญชัยณรงคA กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู�ทรงคุณวุฒิ เป$นผู�มาประชุม แล�วรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ตามที่ได�แก�ไข  

- - - 



- ๔ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  

๓.๑ รายงานความคืบหน�าการดําเนินการสรรหาผู�บรหิารหน%วยงาน ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๑ การขออนุมัติร%วมทุนในบริษัท วิจัย เคยูเบทาโกร จํากัด  
ในลักษณะการรับโอนหุ�น โดยใช�เงินกองทุนคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ให�คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําสรุปรายละเอียด
ข�อตกลงความร%วมมือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด 
องคAประกอบของคณะกรรมการบริษัท แผนการ
ศึกษาความไปได�ในการลงทุนและแผนธุรกิจ และ
ขอให�สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภณัฑAอาหาร
จัดทําสรุปรายงานผลการประกอบการของบริษัท  
โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซA (ประเทศไทย) จํากัด  
แล�วเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA เพื่อเป$น
ข�อมูลประกอบการพิจารณาต%อไป   
     อนึ่ง เนื่องจากลักษณะความร%วมมือดังกล%าวจะมี
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมีหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อประโยชนAสูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงควรมีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําหน�าที่เชิงนโยบาย และพิจารณา
กลั่นกรองการพัฒนาความร%วมมือในลักษณะดังกล%าว
ก%อนดําเนินการต%อไปด�วย 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๙ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ 

๔.๒ การบูรณาการศาสตรAแห%งแผ%นดินในวิกฤตภัยแล�ง มอบมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดาํเนินการร%วมกับ
คณะกรรมการดําเนินการบูรณาการศาสตรAแห%ง
แผ%นดินเพื่อวิกฤตภัยแล�ง เพื่อให�ครอบคลุมทุกศาสตรA 
ในการกําหนดเปeาหมาย แนวทางการดําเนินงานแบบ
บูรณาการ ขอบเขตของงาน และแผนปฏิบัติการ  
เพื่อแสดงถึงหน�าที่และบทบาทความรับผิดชอบใน
การช%วยเหลือเกษตรกร ชุมชน และสังคม ในการ
แก�ไขป-ญหาต%างๆ ได�อย%างยั่งยืนและเป$นรูปธรรม    

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๗ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  

 



- ๕ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓ การจัดทํางบประมาณเงินรายได� ประจําปaงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติให�ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณเงินรายได� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม%  

- จัดพิมพAประกาศสภา
มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- ฝOายเลขานุการ - ประกาศสภา มก.  
ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๘ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย   

๕.๑ การปรับอัตราค%าจ�างให�กับพนักงานมหาวิทยาลยั มอบมหาวิทยาลัยนําไปใช�เป$นข�อมูลประกอบการ
พิจารณาในคณะอนุกรรมการจัดทําร%างระเบียบ 
ประกาศ และข�อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่จะออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราช-
บัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ต%อไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๐๒ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  

๕.๒ ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรA 

มอบมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดาํเนินการให�
สอดคล�องกับพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
อยู%ระหว%างดําเนินการพิจารณาทบทวนการปรับปรุง
โครงสร�างหน%วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําข�อเสนอแนะดังกล%าวไป
พิจารณาร%วมด�วย หากผลการพิจารณาเป$นประการใด 
จะรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต%อไป และ 
นายชุมพล  พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู�ทรงคุณวุฒิได�มีข�อเสนอแนะว%า มหาวิทยาลยัควรมี
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA ๒ ชุด สําหรับตรวจสอบการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA และการดําเนินงาน
ของหน%วยงานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๒, ๑๙๔ ลว. ๘ ก.ย. 
๒๕๕๘  

๕.๓ โครงการ “คืนจักรยานสู%มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA ๒๕๕๘”  เห็นชอบในหลักการการจัดโครงการ “คืนจักรยานสู%
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA  ๒๕๕๘” และมี
ข�อเสนอแนะให�มหาวิทยาลัยพิจารณาติดตั้งปeาย 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๐๑ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  



- ๖ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  สัญญาณจราจรภายในมหาวิทยาลยัเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ และดูแลเส�นทาง
จักรยานให�มีความสะอาดเรียบร�อยตลอดเส�นทาง 
รวมถึงการพิจารณาจัดทําเส�นทางจักรยานเชื่อมต%อไป
ยังคณะเศรษฐศาสตรAและคณะบรหิารธุรกิจ และ
พิจารณาปรับพื้นที่เขตการเรยีนการสอนด�านใน 
ของมหาวิทยาลัยเป$นเขตปลอดรถยนตA 

   

๕.๔ โครงการ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรAพบประชาคม
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA” 

เห็นชอบในหลักการจัดโครงการ “สภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรAพบประชาคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA” 
ในหัวข�อ “เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรAสู%
ทศวรรษที่ ๘”  

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑ การอนุมัติมอบหมายให�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรA (ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 

     ๑. มอบหมายให�คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA (ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทน
คณะกรรมการวิชาการ จนกว%าจะได�มีคณะกรรมการ
วิชาการตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๒. ให�ถือว%ามติที่ประชุมคณบดีเป$นมตซิึ่งสภา-
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAมอบหมายให�
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA 
(ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 
จนกว%าจะได�มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราช-
บัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๖๒ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

๖.๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน%งและแต%งตั้งตําแหน%งทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหน%งและแต%งตั้งให�ดํารงตําแหน%ง
ผู�ช%วยศาสตราจารยA ๑๓ ราย และรองศาสตราจารยA  
๔ ราย   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๘ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

 
 



- ๗ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๓ การพิจารณาผลการขอทบทวนตําแหน%งศาสตราจารยA 
(ครั้งที่ ๑)  

รับทราบผลการพิจารณาการขอทบทวนตําแหน%ง
ศาสตราจารยA (ครั้งที่ ๑)  ของ รองศาสตราจารยA
กิจจา  อุไรรงคA ในสาขาวิชาอายุรศาสตรA ตามที่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเสนอ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๓ ลว.  ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

๖.๔ การแต%งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตรA อนุมัติให�แต%งตั้ง ผู�ช%วยศาสตราจารยAทิพยAวัลยA   
สุรินยา ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
อัตราเลขที่ ๒๒๘๓ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตรA ดํารงตําแหน%งคณบดีคณะสังคมศาสตรA 
สืบต%อจาก รองศาสตราจารยAมนฤตยAพล   
อุรบุญนวลชาติ ตั้งแต%วันที่ ๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป$นต�นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน%งสี่ปa 

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

- ฝOายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ที่  
๑๕/๒๕๕๘ ลว. ๗ ก.ย. 
๒๕๕๘ 
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๑ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  

๖.๕ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตรและอาจารยA
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๘ หลักสูตร 
     ๑. คณะวิทยาศาสตรAเปลีย่นแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสตูร 
     ๒. คณะสตัวแพทยศาสตรAเปลีย่นแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๑ หลักสูตร 
     ๓. คณะศิลปศาสตรAและวิทยาศาสตรAเปลี่ยนแปลงอาจารยA
ประจําหลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  
๕ หลักสูตร 
     ๔. คณะวิทยาศาสตรA ศรีราชา เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๖ หลักสูตร 

อนุมัต ิ
 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๘๐, ๑๘๑, ๑๘๒ และ
๑๘๓ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๘  

๖.๖ การอนุมัติเปQดรายวิชาใหม%และปรบัปรุงรายวิชา 
     ๑. คณะบริหารธุรกิจเปQดรายวิชาใหม% จํานวน ๑ รายวิชา 
     ๒. คณะวนศาสตรAเปQดรายวิชาใหม% จํานวน ๑ รายวิชา 
     ๓. คณะสังคมศาสตรAเปQดรายวิชาใหม% จํานวน ๑ รายวิชา 
     ๔. คณะสตัวแพทยศาสตรAเปQดรายวิชาใหม% จํานวน  
๑ รายวิชา 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓, ๑๕๙, 
๑๖๐ และ ๑๖๑  
ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

 



- ๘ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ๕. โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน  
เปQดรายวิชาใหม% จํานวน ๑ รายวิชา 
     ๖. คณะวิทยาศาสตรAปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 

    

๖.๗ การอนุมัติปริญญาแก%ผู�สําเร็จการศึกษา ประจําปaการศึกษา 
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๑ และ ๑๒) 
     - ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๑,๔๑๖ คน 
     - ระดับปรญิญาตรี    จํานวน ๘,๗๐๘ คน 
     - ระดับอนุปรญิญา    จํานวน        ๙ คน 

อนุมัติ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๖๓ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

๖.๘ การอนุมัติปQดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลครอบครัวและอนามยัชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาคพิเศษ  

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๖ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  
 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ  

๗.๑ การอนุมัติปQดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางสัตวA หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทราบและเห็นชอบ โดยให�ถือว%ามติที่ประชุมคณบดี
เป$นมติซึ่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAมอบหมาย
ให�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
(ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ จนกว%า
จะได�มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๕ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

๗.๒ การอนุมัติแก�ไขชื่อปริญญาแก%ผู�สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตรAศรรีาชา 

ทราบและเห็นชอบ โดยให�ถือว%ามติที่ประชุมคณบดี
เป$นมติซึ่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAมอบหมาย
ให�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
(ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 
จนกว%าจะได�มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราช-
บัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๕๔ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  

 
 
 
 



- ๙ - 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๗.๓ 
 

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตรและอาจารยA
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖๙ หลักสูตร 
     ๑. คณะประมง เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสตูร 
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสตูร 
     ๒. คณะมนุษยศาสตรA เปลีย่นแปลงอาจารยAประจํา 
หลักสตูร และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสตูร จํานวน  
๒ หลักสูตร 
     ๓. คณะวนศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร 
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสตูร 
     ๔. คณะวิทยาศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร 
     ๕. คณะวิศวกรรมศาสตรA เปลีย่นแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  
๒ หลักสูตร 
     ๖. คณะศึกษาศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสตูร 
     ๗. คณะเศรษฐศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๘ หลักสูตร 
     ๘. คณะสถาป-ตยกรรมศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๑ หลักสูตร 
     ๙. คณะสังคมศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร
และอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสตูร 
     ๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตรA เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  
๑ หลักสูตร    
     ๑๑. คณะเกษตร กําแพงแสน เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๙ หลักสูตร 
     ๑๒. คณะศิลปศาสตรAและวิทยาศาสตรA เปลี่ยนแปลง 
อาจารยAประจําหลักสตูรและอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสตูร 
จํานวน ๒ หลักสูตร 

ทราบและเห็นชอบ โดยให�ถือว%ามติที่ประชุมคณบดี
เป$นมติซึ่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAมอบหมาย
ให�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
(ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 
จนกว%าจะได�มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราช-
บัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๖๖, ๑๖๘, ๑๖๙, ๑๗๐, 
๑๗๑, ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๗๔, 
๑๗๕, ๑๗๖ และ ๑๗๗ 
ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๘๔, ๑๘๕, ๑๘๖, ๑๘๗  
และ ๑๘๘ ลว. ๗ ก.ย. 
๒๕๕๘ 



- ๑๐ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๗.๓ 
(ต%อ)  

     ๑๓. คณะวิทยาการจัดการ เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจํา
หลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  
๔ หลักสูตร 
     ๑๔. คณะวิศวกรรมศาสตรAศรรีาชา เปลี่ยนแปลงอาจารยA
ประจําหลักสตูรและอาจารยAผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  
๔ หลักสูตร 
     ๑๕. คณะศิลปศาสตรAและวิทยาการจัดการ เปลี่ยนแปลง
อาจารยAประจําหลักสตูรและอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสตูร 
จํานวน ๗ หลักสูตร 
     ๑๖. คณะวิทยาศาสตรAและวิศวกรรมศาสตรA เปลีย่นแปลง
อาจารยAประจําหลักสตูรและอาจารยAผู�รับผดิชอบหลักสตูร 
จํานวน ๓ หลักสูตร 
     ๑๗. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต-
วิทยาลัย เปลี่ยนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตรและอาจารยA
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร  

    

๗.๔ การอนุมัติปริญญาแก%ผู�สําเร็จการศึกษา ประจําปaการศึกษา 
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) ในระดับปรญิญาตรี จํานวน ๕๕๗ คน 
 
 

ทราบและเห็นชอบ โดยให�ถือว%ามติที่ประชุมคณบดี
เป$นมติซึ่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAมอบหมาย
ให�คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
(ก.บ.ม.) ทําหน�าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ 
จนกว%าจะได�มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราช-
บัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘  

- 
 

- - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรAนําเสนอเอกสารประชาสมัพันธA 
มก. ปaที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ถึงฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ - - - 
 

๘.๒ รายงานการจ%ายเงินรายได�กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ รายการ  

ทราบ  
 

- - - 



- ๑๑ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๘.๓ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของ 
ผู�สําเร็จการศึกษาหรือผู�ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
อุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปaการศึกษา ๒๕๕๗ 

ทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนํารายงานผลการสอบ
เพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไปของผู�สําเรจ็
การศึกษาหรือผู�ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปaการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อประเมิน
ความรู�ความสามารถบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตรA โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
โดยการวิเคราะหAแยกตามสาขาวิชา คณะวิชา และ
วิทยาเขต แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต%อไป   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๘ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  

๘.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA ครั้งที่  
๙/๒๕๕๘ ในวันจันทรAที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ ห�องประชุมกําพล  อดุลวิทยA ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปa มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ 

๙.๑ การก%อสร�างรถไฟฟeาสายสเีขียว ช%วงหมอชิต-สะพานใหม%-คูคต ทราบ - - - 

๙.๒ 
 

งาน “สืบสานวันสืบ  นาคะเสถียร” ระหว%างวันที่ ๑ - ๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร
จักรพันธAเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA บางเขน  
เพื่อรําลึกถึง นายสืบ  นาคะเสถียร นิสิตเก%าคณะวนศาสตรA 
ผู�เสยีชีวิตเพื่ออนุรักษAทรัพยากรธรรมชาติ ๒๕ ปa แห%งการ 
จากไป 

ทราบ - - - 

๙.๓ ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA นายชุมพล  พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู�ทรงคุณวุฒิ ขอให�มหาวิทยาลัยนําเสนอข�อมูลผลการ
จัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรAในระดับ 
ประเทศ ระดับเอเชีย และระดับโลก โดยการวิเคราะหA
และเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีผลการจัด
อันดับดีขึ้นจากเดิม แล�วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบด�วย   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๙๓ ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  



- ๑๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต,องดําเนินการ ผู,ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     วาระลับ  

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วาระพิเศษ (ลับ)  

๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรA 
วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทรAที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๖ หน�า  

รับรองรายงานรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรA วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทรA
ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม%มีข�อแก�ไข 

   

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๕ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได� (ลับ) 

ทราบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝOายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๑๖๔ ลว. ๓ ก.ย. ๒๕๕๘  
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