
 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

  วันจันทรท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ ศาสตราจารยปยะวัติ  บุญ-หลง ขอลาออกจาก

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป เน่ืองจากมีปญหา 

ดานสุขภาพ 

 

ทราบ  

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒ 

 

เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ การประชุมเพ่ือรวมรับฟงความคิดเห็นและขอมูล

ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมในการ

กําหนดตําแหนงเจาพนักงานของรัฐใหมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสิน

และหน้ีสินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

แหงชาติ (ป.ป.ช.)  

 

ทราบ  

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒.๒ การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒  

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ การยนืยันขอยกเลิกความประสงคขอใชและขอถอน

สภาพท่ีสาธารณประโยชน “ทุงควนยาว” ตําบลหวยยูง  

อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 

 

ทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดกระบ่ี 

ใหสภามหาวิทยาลยัทราบในการประชุมครั้งตอไปดวย 

- - - 



วาระท่ี   เร่ือง   มติท่ีประชุม   งานท่ีตองดําเนินการ   ผูปฏิบัติ   ผลการดําเนินงาน   

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๔ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระปกติ จาํนวน ๒๖ หนา และวาระลับ  

จํานวน ๕ หนา  

รับรอง โดยไมมีขอแกไข   -  

  

  

-  -  

  

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามมติสภามหาวิทยาลัย   

๓.๑ ความคืบหนาการแตงตั้งกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๗ สวนงาน 

ทราบ และมคีวามเห็นวาการดาํเนินการสรรหา

ผูบริหารสวนงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณบดีและ

รองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยการกําหนดคณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 

และถอดถอนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ในหวงระยะเวลาท่ีผานมา พบวามปีระเด็นท่ีควรจะได

มีการทบทวนปรับปรุงขอบังคับดังกลาว ประธานฯ จึง

ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูไดเคยทําหนาท่ีเปน

ประธานและกรรมการสรรหาฯ ไดอภิปรายนําเสนอ

ขอเสนอแนะ และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสรรหาผูบริหาร  

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาศสภา มก. 

ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๒ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  สวนงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมี 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ พีระศักดิ ์ ศรีนิเวศน  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ 

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๒) 

   

๓.๒   รับทราบการขยายระยะเวลาการสรรหาคณบด ี

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

ทราบ  

 

-  -  -  

๓.๓ รายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทราบ และกรรมการไดมีขอคิดเหน็เสนอแนะเพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ  

- เสนอเลขานุการลงนาม   

- ฝายเลขานุการ   - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๓๒๙ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒  

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่อง   

๔.๑  ความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ทราบ  

 

- - - 

๔.๒ ขอแนวทางการจํากัดคํานิยามคุณลักษณะตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีความเห็นวา การวินิจฉัยคณุลักษณะ “ผูสมัครตองมี

คุณธรรม จรยิธรรม  และมีความซือ่สัตยสุจรติ”  

ใหเปนการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ  

ท่ีจะตองพิจารณาวินิจฉัย โดยอาจเทียบเคียงกับ

ความหมายของคําศัพทตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักธรรมาภิบาล

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบ 

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ  

- เสนอเลขานุการลงนาม   

- ฝายเลขานุการ   - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๓๒๘ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒  

๓ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย (ไมมี) 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๖.๑ การนําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาของผูบริหาร 

สวนงานท่ีไดรบัแตงตั้งใหม จํานวน ๒ ราย ไดแก คณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร และคณบดคีณะศลิปศาสตรและ 

วิทยาการจัดการ 

เห็นชอบและใหขอเสนอแนะการนําเสนอแนวทาง 

การบริหารและพัฒนาการบริหารงานของคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร และคณบดีคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาการจัดการ (โดยมีขอเสนอแนะรายละเอียด 

ในรายงานการประชุม สภา มก. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒) 

- - - 

 

๖.๒ การขออนุมัติจัดตั้งฝายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจยั 

และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัต ิและมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (รายละเอียดใน 

รายงานการประชุมสภา มก. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒)  

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาสภา มก.  

ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๖.๓ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุมัต ิ - จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาสภา มก.  

ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๔  การขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการพัฒนาระบบ 

การตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัตแิตงตั้ง รองศาสตราจารยสมพร   อิศวิลานนท 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปนประธาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

- จัดทําประกาศ มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาศสภา มก.  

ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๖.๕   การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา อนุมัตแิตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสิริพร   

ศศิมณฑลกุล ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 

๔ ป  

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ท่ี 

๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ ม.ค. 

๒๕๖๒ 

๔ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๖ การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อนุมัตแิตงตั้ง รองศาสตราจารยอํานาจ  ธีระวนิช 

ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป และม ี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (รายละเอียดในรายงานการ

ประชุมสภา มก. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒)  

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ท่ี 

๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ ม.ค. 

๒๕๖๒ 

๖.๗ การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรรีาชา อนุมัตแิตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยภัทรวดี สุมทอง 

นาคมี ดํารงตาํแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร ศรรีาชา ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 

๔ ป และมีขอสังเกตเพ่ิมเตมิ (รายละเอียดในรายงาน

การประชุมสภา มก. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒) 

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ท่ี 

๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ ม.ค. 

๒๕๖๒ 

๖.๘ การขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อนุมัตแิตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวราภา   

มหากาญจนกุล ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. 

ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง ๔ ป และม ี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (รายละเอียดในรายงาน 

การประชุมสภา มก. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒)  

- จัดทําคําสั่งสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ท่ี 

๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ ม.ค. 

๒๕๖๒ 

๖.๙ การขออนุมัติแตงตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา แทนตําแหนงท่ีวาง 

อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปนประธาน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ศรีราชา แทนตําแหนงท่ีวาง 

- จัดทําประกาศสภา มก.  

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - ประกาศสภา มก. 

ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๕ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๑๐ การขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๒๕ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ครั้งท่ี ๑ 

เห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๒๖ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๒  การขออนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาในตําแหนงศาสตราจารยท่ี

สภามหาวิทยาลยัไดใหความเห็นชอบแลว  

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๒๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๓ การขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๒ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๔ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา  

จํานวน ๓ รายวิชา 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๕ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๘ หลักสูตร  

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๕, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๓๘, 

๒๓๙, ๒๔๐, ๒๔๑, ๒๔๒, 

๒๔๓, ๒๔๔, ๒๖๙  

ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๖ การขออนุมัติเปดชุดวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ ในหมวดวิชาเฉพาะเลือกสําหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๓ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๗ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลอืกในหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน ๑ วิชา 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๑๘ การขออนุมัติปรญิญาแกผูสาํเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิต-

ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๓๔ คน 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๗๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๑๙ การเตรียมความพรอมและแนวทางการดําเนินการกรอก  

มคอ.๓-๔ และมคอ.๕-๖ ในระบบสารสนเทศบรหิาร

การศึกษา (KU-ISEA)  

เห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๓๔๔ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 

       ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ   

๗.๑  รายงานสรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

๒๕๖๐   

เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลยัพิจารณาดําเนินการ

เลือกโครงการท่ีมลีักษณะเดน ๑ - ๒ โครงการ  

เพ่ือเปนตัวอยางท่ีจะนํามาประเมนิใหสะทอนถึงตัว

เลขท่ีชัดเจนของ Outcome และ Impact ท่ีไดสราง

มูลคาในเชิงสังคมและเศรษฐกิจใหกับประเทศชาต ิ

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๓๓๐ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 

       ระเบียบวาระท่ี ๘ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ   

๘.๑ กําหนดการเปด-ปดภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ทราบ - - - 

๘.๒ รายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 

๕๐ ป มก.  

ทราบ - - - 

       วาระลับ  

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระลับ 

๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๔ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลับ จํานวน ๕ หนา  

รบัรอง โดยมีขอแกไข  

 

-  

  

  

-  -  

  

๗ 
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วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๒.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งทางวิชาการ (ลับ)       ๑. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

จํานวน ๑ ราย คือ คณะสังคมศาสตร 

     ๒. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนง

ศาสตราจารย ไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

จํานวน ๒ ราย คือ คณะวิทยาศาสตร และ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

     ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๘ ราย รอง

ศาสตราจารย ๓ ราย และศาสตราจารย ๑ ราย รวม

จํานวน ๑๒ ราย ตั้งแตวันท่ีคณะรบัเรื่อง   

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๒๘ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ    

๓.๑ รายงานคําสั่งศาลปกครอง (ลับ) ทราบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๒๙ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๓.๒ รายงานผลคําพิพากษาในคดีหมายเลขดาํ ท่ี บ.๑๔๘/๒๕๕๙ 

และคดหีมายเลขแดงท่ี บ.๔๘๓/๒๕๖๑ (ลับ)    

 ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๒๓๐ ลว.๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๘ 

 

http://ex-meeting.ku.ac.th/
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