
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ 

  วันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ การแสดงความอาลัย ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ 

ณ นคร ถึงแกอนิจกรรมดวยโรคชรา  

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ ประกาศสาํนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม 

ติณสูลานนท ถึงแกอสัญกรรม 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม   

ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแกอสัญกรรม 

ทราบ - - - 

๑.๑.๔ อ่ืนๆ 

         - เน่ืองจากในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเปน

วันครบรอบ ๔ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประธานฯ จึงขอเสนอให

พิจารณาดําเนินการในวาระครบรอบ ๔ ป การเปน

มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ  

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒) 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๕, ๑๑๐๗ ลว. ๕ มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภไิธย 

พระนามาภิไธย ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนาม และ 

เฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑๒ ฉบับ 

ทราบ - - - 



วาระท่ี   เร่ือง   มติท่ีประชุม   งานท่ีตองดําเนินการ   ผูปฏิบัติ   ผลการดําเนินงาน   

 ๑.๒.๓ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภไิธย 

พระนามาภิไธย คําอาน และสรรพนาม คําข้ึนตน คําลงทาย 

ในการกราบบังคมทูล กราบทูล 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ท่ีประกาศใช 

จํานวน ๙ ฉบับ และสรุปยอรายมาตราในสวนท่ีควรทราบ

เบ้ืองตน 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๕ แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ ประกาศ แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ทราบ  - - - 

๑.๒.๗ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

เปน ๑ ใน ๒๗ โรงพยาบาล ไดรับพระราชทานเงินสาํหรับ

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย  

ทราบ และขอใหคณะสัตวแพทยศาสตรสรปุผลงาน

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการถวายงานพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศในชวงท่ีผาน

มาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม 

ครั้งตอไป 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๖ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๑.๒.๘ ขอมูลสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) แถลงผลการรับนิสติ TCAS ๖๒  

ทราบ  - - - 

๑.๒.๙ รายงานความกาวหนาการเสนอขอปรับปรุงหลักสตูร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต จาก ๕ ป เปน ๔ ป มหาวิทยาลยัเกษตร-

ศาสตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๑๐ พระบรมราชโองการ ประกาศ การกําหนดวันสําคญั

ของชาต ิ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๑๑ วันหยุดราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ทราบ - - - 

๒ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๑.๒.๑๒ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง

ศาสตราจารย  

ทราบ - - - 

๑.๒.๑๓ การจดัทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พลางกอน  

ทราบ - - - 

๑.๒.๑๔ อ่ืนๆ  

           - ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดมอบหนังสือใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกทาน 

เพ่ือนําไปใชประโยชน จํานวน ๒ เลม 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เมือ่วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระปกติ จาํนวน ๔๕ หนา และวาระลับ  

จํานวน ๕ หนา  

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๙ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหแกไขหนา ๑๖ ยอหนา

แรก เปนดังน้ี  

     “ท่ีประชุมพิจารณาแลว มมีตอินุมัติใหเพ่ิมเติม

แผนการใชเงินเปนรายการจายนอกเหนือจากรายการ

ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไว สวนการใชเงินสะสม

ของวิทยาเขตกําแพงแสนสมทบโครงการกอสราง

อาคารศูนยปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตรการกีฬา ในงวดงานท่ี ๕ - ๑๐ จํานวน

เงิน ๑๗๓,๕๕๖,๕๕๒.๐๐ บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสาม

ลานหาแสนหาหมื่นหกพันหารอยหาสิบสองบาทถวน) 

มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

      ๑. ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบและอํานาจ

อนุมัติการใชเงินสะสมดังกลาว เพ่ือใหการอนุมัติ

เบิกจายเปนไปโดยถูกตอง”  

      แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไข  

-  

  

  

-  -  

  

๓ 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามมติสภามหาวิทยาลัย   

๓.๑ ความคืบหนาการสรรหาคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ  ทราบ  - - - 

๓.๒ ความคืบหนาการสรรหาผูบรหิารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน  ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่อง   

๔.๑  ความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ทราบ  - - - 

๔.๒ ความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวาง 

ทราบ - - - 

 

๔.๓ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

การบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ และอัตราคาอํานวยการโครงการวิจัย และ

คาใชจายอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร 

     ๑. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบสถาบันวิจัยและ 

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการแกไข

ตามขอเสนอแนะ แลวนํารางขอบังคับฯ ท่ีดําเนินแกไข 

ถูกตองเรียบรอยแลว เสนอนายกสภามหาวิทยาลยั 

พิจารณาลงนามตอไป 

      ๒. เห็นชอบใหนํารางประกาศมหาวิทยาลยั  

เกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และอัตรา  

คาอํานวยการโครงการวิจัย และคาใชจายอ่ืนๆ ในการ  

บริหารโครงการวิจยัของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) พิจารณาตามขอบังคับดังกลาวตอไป  

     ท้ังน้ี ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะและขอคดิเห็น  

เพ่ิมเตมิ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒)    

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ - ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓  

/๑๐๙๗ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

  

๔ 

 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

๔.๔  การนําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขออนุมัติใชเงิน 

สะสมของวิทยาเขตกําแพงแสนสมทบโครงการกอสรางอาคาร

ศูนยปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร 

การกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๑. อนุมัติในหลักการใหสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสนเพ่ิมเตมิแผนการใชเงินรายไดเปนรายการ

ท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมตัิไว 

และอนุมัติในหลักการการปรบัแผนทุนสะสมท่ีเกิน 

รอยละ ๒๐ ท่ีสภามหาวิทยาลยัไดเคยอนุมัติใน

หลักการไว  

      ๒. การอนุมัติใชเงินสะสมของวิทยาเขต

กําแพงแสนสมทบโครงการกอสรางอาคารศูนย

ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

การกีฬา ในงวดงานท่ี ๕ - ๑๐ จํานวนเงิน 

๑๗๓,๕๕๖,๕๕๒.๐๐ บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสามลาน

หาแสนหาหมื่นหกพันหารอยหาสบิสองบาทถวน)  

ใหเปนอํานาจของอธิการบดีตามขอ ๑.๓ แหงประกาศ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดวงเงิน

อนุมัติการดาํเนินการและการสั่งจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๑๐ ตลุาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีกําหนดใหอธิการบดีสามารถท่ีสั่ง

จายเงินภายในวงเงินไมเกินครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท  

     ๓. ขอใหสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนตรวจสอบ

ความถูกตองของตัวเลขในตารางท่ี ๒ แสดงรายรับจริง  

รายจายจริง รายไดสุทธิ และเงินสะสมจากเงินรายได 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๑ (ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนขอมูลทุนสะสม) 

และงบประมาณ ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรายได 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๙๓ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๕ 

 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

๔.๔ 

(ตอ) 

 และงบประมาณ ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรายได

สุทธิ ตัวเลขจํานวนเงินของป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑  

มีความคลาดเคลื่อน 

     ๔. เมื่ออาคารศูนยปฏิบัติการนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรการกีฬาดําเนินการ

กอสรางแลวเสรจ็ ขอใหวิทยาเขตกําแพงแสนคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการใชพ้ืนท่ี โดยการกําหนดแนวทาง

หรือมาตรการการใชพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด    

     ท้ังน้ี รองอธิการบดีฝายวางแผน เลขานุการสภา

มหาวิทยาลยั ขอนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลยัไปตรวจสอบและหารือรวมกับรอง

อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนและกองแผนงาน และ

จะนําเสนอรายละเอียดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมครั้งตอไป   

   

๔.๕ การปรับปรุงเพ่ิมเตมิแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ (ไตรมาสท่ี ๒) 

เห็นชอบ และมอบรักษาการแทนอธิการบดีหารือ 

กับผูบริหารในการดาํเนินการตอไป 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๙๕ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๖ การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

QS Rankings  

เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลยันําไปพิจารณา

ดําเนินการตอไป โดยมีขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒)  

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๙๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 

๕.๑ การกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงของสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีมผีลตอการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณากําหนด

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง 

ของสังคมและเศรษฐกิจท่ีมผีลตอการรับนิสิตของ 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๘ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 

๖ 

 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร แลวรายงานใหสภา 

มหาวิทยาลยัทราบตอไป 

   

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๖.๑ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

สภาพนักงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

สภาพนักงาน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบสภา

พนักงานนําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการตอไป  

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๒) 

- จัดทําขอบังคับ มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ขอบังคับ มก. ลว. ๔ มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

 

- บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๖.๒ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการสอบสวนทางวินัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุมัต ิ - จัดทําขอบังคับ มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ขอบังคับ มก. ลว. ๔ มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

๖.๓ การขออนุมัติแกไขเอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร วาดวยการพิจารณากําหนดตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลยั กลุมวิชาการประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต 

ใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยชํานาญการ

พิเศษ อาจารยเช่ียวชาญ และอาจารยเช่ียวชาญพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุมัต ิท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีขอบังคบัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร วาดวยการพิจารณากําหนดตําแหนง

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการประเภทคณาจารย

โรงเรียนสาธิต ใหดํารงตําแหนงอาจารยชํานาญการ 

อาจารยชํานาญการพิเศษ อาจารยเช่ียวชาญ และ

อาจารยเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดถือปฏิบัติและ

นําไปดําเนินการไปแลว ๖ เดือน ขอใหรักษาการแทน

อธิการบดีสรุปผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัย

ทราบดวย  

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๙๘ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๖.๔ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 

อนุมัติ  - จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาศสภา มก. 

ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒  

๖.๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จาํนวน ๗ หลักสตูร อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๓๒, ๑๐๓๓, ๑๐๓๔, 

๗ 

 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

     ๑๐๓๕, ๑๐๓๖  

ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๖ การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

และระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๗ จํานวน ๔๓ คน 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๐๓๑ ลว. ๒๙ พ.ค. 

๒๕๖๒  

       ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ  (ไมมี) 

       ระเบียบวาระท่ี ๘ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ   

๘.๑ การรับทราบการอนุมตัิขยายระยะเวลาการพิจารณา 

เรื่องอุทธรณ จํานวน ๑ ราย  

ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๑ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  

๘.๒ การรับทราบการอนุมตัิขยายระยะเวลาการพิจารณา 

เรื่องรองทุกข จํานวน ๑ ราย  

ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๒ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  

๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการ

เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบและเห็นชอบ  - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๙  เร่ืองอ่ืนๆ (ไมมี) 

       วาระลับ  

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระลับ 

๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เมือ่วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระลับ จํานวน ๕ หนา  

     รับรอง โดยใหแกไขรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  

วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ) โดย

ขอใหเพ่ิมเติมความในหนาท่ี ๔ ยอหนาท่ี ๙ บรรทัดท่ี 

๒๖ วา “ท้ังน้ี รองศาสตราจารยพัทธนันท  หรรษา

ภิรมยโชค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท  

-  

  

  

-  -  

  

๘ 

 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

  คณาจารยประจํา ของดออกเสียงกรณีการอนุมตัิ

แตงตั้ง รองศาสตราจารย น.ท.สุมติร  สุวรรณ ใหดํารง

ตําแหนงศาสตราจารย”  

     แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไข 

   

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๒.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดาํรง 

ตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)  

     ๑. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย-

ศาสตราจารย ไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

จํานวน ๒ ราย คือ คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

๑ ราย และคณะวิทยาการจัดการ ๑ ราย 

     ๒. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนง

ศาสตราจารย ไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

จํานวน ๖ ราย คือ คณะเกษตร ๑ ราย คณะ

วิทยาศาสตร ๑ ราย คณะวิศวกรรมศาสตร ๓ ราย 

และคณะสังคมศาสตร ๑ ราย  

     ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคล 

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๓๓ ราย  

รองศาสตราจารย ๘ ราย และศาสตราจารย ๔ ราย 

รวมจํานวน ๔๕ ราย ตั้งแตวันท่ีคณะรับเรื่อง     

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๒.๒ การขออนุมัติใหพิจารณาคดัเลือกรายช่ือผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ลับ) 

มีมติเปนเอกฉันทใหเปนการประชุมลับ โดยใหเปนการ

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและนับโดยเปดเผย 

และรับรองรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ัง ๘ ราย  

เพ่ือทาบทามความสมัครใจในการรับเปนกรรมการใน

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

ตอไป 

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

-ฝายเลขานุการ - ประกาศสภา มก.  

ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๙ 
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วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได จํานวน ๒ ราย (ลับ) 

ทราบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๑๐๓ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

 

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

	วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

