
 

 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  

วันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….  

 

ผูมาประชุม 

 ๑. นายกฤษณพงศ  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            ประธานกรรมการ 

 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ    กรรมการ  

    สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

 ๓. นายกฤษฎา  บุณยสมิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 ๔. พลเอก นายแพทย ชุมพล  เปยมสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ   

 ๕. ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๖. รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

  ๗. รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๘. นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อมเรศ  ภูมิรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๑๐. นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง    นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 

    ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)  

๑๑. นายจงรัก  วัชรินทรรัตน   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ  ประธานสภาพนักงาน  กรรมการ  

๑๓. รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร  ประธานกรรมการวิชาการ  กรรมการ  

๑๔. รองศาสตราจารยสมหวัง  ขันตยานุวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยพัทธนันท  หรรษาภิรมยโชค  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ 

๑๖. รองศาสตราจารยวีรชัย  พุทธวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  กรรมการ 

๑๗. รองศาสตราจารย นท.สุมิตร  สุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  กรรมการ

๑๘. รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวางแผน                                    เลขานุการ 

๑๙. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน                 ผูชวยเลขานุการ 

    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

ผูมาประชุมไมได  

 ๑. นายโสภณ  ภูเกาลวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจอ่ืน 
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  ๒. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ติดภารกิจอ่ืน   

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยนิคม  แหลมสัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  ติดราชการอ่ืน 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยอนามัย  ดําเนตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ติดราชการอ่ืน  

 ๕. นายดํารงค  ศรีพระราม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  ติดราชการอ่ืน 

 ๖. นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ติดราชการอ่ืน 

    มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

         

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   

 

เรื่องท่ีประชุม 

  

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ     

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ   

  -  

 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ    

   ๑.๒.๑  การแตงตั้งประธานสภาพนักงาน 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้ง 

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการสภาพนักงาน 

เปนประธานสภาพนักงาน ตั้งแตวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งปหกเดือน 

และเนื่องจากประธานสภาพนักงานไดครบวาระการดํารงตําแหนงประธานสภาพนักงาน เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

  เพ่ือใหการดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภา

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอ ๑๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

และโดยมติท่ีประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรจึงมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งประธานสภาพนักงาน ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซ่ึงแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการสภา

พนักงาน เปนประธานสภาพนักงานอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง

หนึ่งปหกเดือน  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ท่ีประชุมทราบ 
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   ๑.๒.๒  ผลการเลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ 

ในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติมอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย 

๑ คน เพ่ือเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนง

ท่ีวาง นั้น 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดการไดมาซ่ึงผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ 

สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไววา “โดยการพิจารณาของศาสตราจารยประจํา 

ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเลือกกันเอง ท้ังนี้ ตองไมเปนผูบริหารซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนา

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก” 

   สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะฝายเลขานุการ ไดดําเนินการเชิญศาสตราจารย

ประจําในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากบัญชีรายชื่อของกองการเจาหนาท่ี จํานวน ๑๖ ราย เขาประชุม เพ่ือดําเนินการ

เลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย ๑ คน เพ่ือเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง เม่ือวันพุธท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง

ประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

   ในการประชุมดังกลาว ท่ีประชุมฯ ไดมีมติใหกําหนดวิธีการเลือกผูท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการ

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและนับคะแนนโดยเปดเผย ท้ังนี้ ใหผูมาแสดงตนในหองประชุม เปนผูมีสิทธิ์เปนผูเขาประชุม

และมีสิทธิ์เลือก ซ่ึงปรากฏวามีผูมาแสดงตนในหองประชุม ๑๐ คน จากจํานวนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ท้ังสิ้น ๑๖ คน ซ่ึงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือก 

   ในการนี้ ท่ีประชุมฯ มีมติให ศาสตราจารยทวีศักดิ์  สงเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร เปนผูตรวจ

นับคะแนนและขานคะแนน ซ่ึงตรวจสอบแลวมีบัตรลงคะแนนเลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี รวม ๑๐ ใบ ไมปรากฏวามีบัตรเสีย แลวดําเนินการนับ

คะแนน ปรากฏผลการลงคะแนนเลือกโดยเสียงขางมากเลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนกรรมการ

ในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ศาสตราจารยธีรภาพ  

เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร ท่ีประชุมฯ จึงมีมติใหเสนอชื่อ ศาสตราจารยธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร 

เพ่ือเสนอแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

และท่ีประชุมฯ ไดรับรองการเสนอชื่อดังกลาวแลว   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ท่ีประชุมทราบ 
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 ๑.๒.๓  การดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แทนผูท่ีเกษียณอายุ 

    ดวย นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน จะเกษียณอายุในปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ จึงจะพนจากตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป ซ่ึงเปนการพนจาก

ตําแหนงตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  

    เพ่ือใหองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปตามมาตรา ๒๐ แหงพระราช-

บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แทนผูท่ีเกษียณอายุ เพ่ือดําเนินการใหไดมา 

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จ 

ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

    ท่ีประชุมทราบ 

 

  ๑.๒.๔ อ่ืนๆ 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวาระการประชุมท่ีสําคัญท่ีจะตองพิจารณา ๓ เรื่อง คือ 

   ๑) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒) การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๕ กําหนดวา “กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย ไมนอยกวาหนึ่ง

รอยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยวางลงกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้” 

   ๓) การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๕ กําหนดวา “กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิวางลง 
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กอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ตามขอบังคับนี้” 

   ท่ีประชุมทราบ 

 

วาระท่ี ๒  เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย     

 ๒.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๘ สวนงาน  

   ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน ไดแก คณะสิ่งแวดลอม  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม คณะประมง และคณะเทคนิคการสัตวแพทย และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร

สวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน ไดแก คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา คณะสังคมศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

และอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  

   การนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน 

๘ สวนงาน ดังนี้   
     

ลําดับ   

ท่ี      

สวนงาน       

และประธานกรรมการสรรหา 

วันท่ีคณะกรรมการสรรหา      

ประชุมและสรุปผลการสรรหา  

แลวเสร็จ      

เสนอสภามหาวิทยาลัย       

พิจารณาแตงตั้ง       

๑ คณะสิ่งแวดลอม 

(รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ)  

สรุปผลการสรรหา 

ในวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

(นายโสภณ  ภูเกาลวน) 

สรุปผลการสรรหา 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓ คณะประมง 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  

ศรีนิเวศน)  

สรุปผลการสรรหา 

ในวันศุกรท่ี ๒๓ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

(พลเอก นายแพทย ชุมพล 

เปยมสมบูรณ)  

สรุปผลการสรรหา 

ในวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕ คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

(ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน) 

สรุปผลการสรรหา 

ในวันศุกรท่ี ๒๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๓ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ลําดับ   

ท่ี      

สวนงาน       

และประธานกรรมการสรรหา 

วันท่ีคณะกรรมการสรรหา      

ประชุมและสรุปผลการสรรหา  

แลวเสร็จ      

เสนอสภามหาวิทยาลัย       

พิจารณาแตงตั้ง       

๖  คณะสังคมศาสตร   

(รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท) 

อยูระหวางการนัดหมายประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกําหนด

แผนการสรรหา 

๗  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

และอุตสาหกรรมเกษตร  

(รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ) 

อยูระหวางการนัดหมายประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกําหนด

แผนการสรรหา 

 

๘ คณะวิทยาศาสตร 

และวิศวกรรมศาสตร 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ อมเรศ 

ภูมิรัตน)  

อยูระหวางการนัดหมายประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือกําหนด

แผนการสรรหา 

  

 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ  

  ท่ีประชุมทราบความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๘ สวนงาน  

 

 ๒.๒ ความคืบหนาการดําเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง รวม ๖ ราย 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติเห็นชอบรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  

แทนตําแหนงท่ีวาง ๖ ราย และมอบรักษาการแทนอธิการบดีดําเนินการเพ่ือเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือดําเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง

ตอไปนั้น  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการประสานขอขอมูลและรายละเอียดท่ีเปนปจจุบันจากผูไดรับการเสนอชื่อ

ใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวาง ท้ัง ๖ ราย  

พรอมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการเสนอเรื่องตามรูปแบบท่ีกําหนด ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว ๒๙๓ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง ของทบทวนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ 

เสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบัน 

อุดมศึกษาแลว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีหนังสือท่ี อว ๐๕๐๑.๐๑/๔๘ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอใหดําเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลา 

โปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

แทนตําแหนงท่ีวาง รวม ๖ รายแลว ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
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  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ 

   ท่ีประชุมทราบ   

 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  อนุสนธิขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๔ (๒) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๕ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๖ แลวจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ 

ตรวจสอบ จํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ ตามขอ ๑๔ (๒) และดําเนินการ

แตงตั้งตอไป นั้น 

   คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 

  ๑.  รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท     เปนประธานกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๒. ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน     เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๓. รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร   เปนกรรมการ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    เปนเลขานุการ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา       

 ๔.๑ การเสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ และขอประทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด 

พระบรมวงศานุวงศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  



- ๘ - 

 

   ดวยในป พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเห็นสมควรเสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ และขอ

ประทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบรมวงศานุวงศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพ่ือเปนเกียรติอันสูงสุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสืบไป ดังนี้ 

  ๑. เสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตรแหง

แผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

   ๒. เสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา  

อนามัยชุมชน แด สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย-

ราชนารี 

  ๓. เสนอขอประทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย แด พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

   ๔. เสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมือง 

และการปกครอง แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร-

ราชธิดา   

   ๕. เสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรม- 

ศาสตร แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๖๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ไมตองนําความในขอ ๗ แหงขอบังคับฯ ซ่ึงวาดวยคุณสมบัติ 

ของผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ขอ ๘ แหงขอบังคับฯ ซ่ึงวาดวยข้ันตอนการพิจารณาใหปริญญา 

กิตติมศักดิ์ และขอ ๙ แหงขอบังคับฯ ซ่ึงวาดวยจํานวนผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ในแตละปการศึกษา มาใชบังคับในกรณี  

ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกพระบรมวงศานุวงศ ประมุขของรัฐตางประเทศ บุคคลสําคัญ และ 

นักวิชาการชั้นนําจากตางประเทศ เพ่ือเปนเกียรติอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย  

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเสนอขอพระราชทานทูลเกลาฯ และขอประทานทูลเกลาฯ  

ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพระบรมวงศานุวงศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป    

 

   กอนเขาสูวาระการประชุมท่ี ๔.๒ นายจงรัก  วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดี ออกจากหองประชุม 

เนื่องจากเปนผูมีสวนเก่ียวของกับวาระนี้ 



- ๙ - 

 

  ๔.๒ การพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติใหยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรใหม โดยดําเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรร

หาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการ

สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบถวนแลว จึงออกประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงประกอบดวย  

  ๑.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการ  

 ๒.  นายกฤษฎา  บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ  

  ๓.  รองศาสตราจารย นท. สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

เปนกรรมการ   

  ๔.  ประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการ 

  ๕.  นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรรมการ 

  ๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูแทนผูบริหารซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการ

สํานัก เปนกรรมการ 

  ๗. คณบดีคณะเกษตร ผูแทนผูบริหารซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการสํานัก 

เปนกรรมการ  

  ๘. ศาสตราจารยเฉลียว  ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร ผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการสรรหา    

 ๙.  ศาสตราจารย นายแพทย สิริฤกษ  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ 

จากภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ   

                  ๑๐.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเลขานุการ   

                  ๑๑.  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูชวยเลขานุการ  

  ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติรับทราบรายงานกรณีขัดของเปนเหตุใหองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง



- ๑๐ - 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมครบถวน จึงมิอาจประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือรับรองรายชื่อผูสมัครและ

ประกาศรายชื่อผูสมัครได เนื่องจาก ศาสตราจารยเฉลียว  ศาลากิจ ผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัย ไดขอพน

จากตําแหนงกรรมการสรรหาฯ ประกอบกับ ประธานสภาพนักงาน ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และในขณะนั้น อยูในระหวางดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานสภาพนักงาน ท่ีประชุมจึงมีมติมอบสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหครบถวน 

เพ่ือจักไดดําเนินการตอไป  

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกผูแทนศาสตราจารยประจําในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอแตงตั้ง

เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง 

เม่ือวันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลปรากฏวา ผูไดรับเลือก ไดแก ศาสตราจารยธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร 

และท่ีประชุมกรรมการสภาพนักงานเพ่ือเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงประธานสภาพนักงาน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดดําเนินการเลือกประธานสภาพนักงาน ผลปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ 

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับเลือกเปนประธานสภาพนักงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป ดังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งประธานสภาพนักงาน ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

การนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้  

  ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารยธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร เปนกรรมการ

สรรหาในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง   

   ๒. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งประธานสภาพนักงาน ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน 

เปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้  

  ๑. เห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารยธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร เปนกรรมการสรรหา 

ในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง  

   ๒. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งประธานสภาพนักงาน ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการ 

สรรหาในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนดประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ในวันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณารายชื่อผูสมัครท่ีตรวจสอบ



- ๑๑ - 

 

คุณสมบัติ ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามขอ ๗ แหงขอบังคับดังกลาว 

รวมท้ังการไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ แหงขอบังคับดังกลาว พรอมท้ังพิจารณาขอมูลประวัติและผลงานดานการบริหาร

ของผูสมัคร แลวรับรองรายชื่อ เพ่ือออกประกาศรายชื่อผูสมัครใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยสามารถโตแยงหรือคัดคานเปนหนังสือและลงลายมือชื่อ ยื่นตอประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พรอมกับ

แสดงหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดมีการพิสูจนหรือตรวจสอบแลว ซ่ึงแสดงถึงความไมเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง ของผูสมัคร

คนหนึ่งคนใด โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะปกปดผูใหขอมูลเปนเรื่องลับ  กําหนดยื่นภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันท่ี

ประกาศรายชื่อ (คาดวาเปนภายในวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากอน 

ท่ีจะดําเนินการตอไป  

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดใหผูเขารับการสรรหาทุกคนแสดงวิสัยทัศนและนําเสนอแนวทาง 

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดไว   

ตอคณะกรรมการสรรหาฯ และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พรอมท้ังตอบคําถามตามรูปแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

สรรหาฯ กําหนด จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผูสมัครเขารับการสรรหาแตละคนเขารับการสัมภาษณ และจะ

พิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ ตลอดจนขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติมของผูสมัครเขารับการสรรหาแตละคน  

เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผูท่ีผานการพิจารณา ใหเหลือจํานวนไมเกิน ๓ คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

วาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     

 - 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   

  - 

 

......................................... 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๐ น. 

 

 

 

          (รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร)                                (นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล) 

                        รองอธิการบดีฝายวางแผน                                     รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน 

              เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                                                                                       ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        

                                                                                              ผูจดรายงานการประชุม 


