
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 

  วันจันทรท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒ 

 

เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ การประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทรท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ทราบ  

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒.๒ อ่ืนๆ  

         - เมื่อวันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 

๑๖.๑๐ น. ศาสตราจารย สมเดจ็พระเจาลูกเธอ เจาฟา 

จุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมารี เสดจ็ไปในพิธีลงพระนาม

และลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารศูนย

การแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓๕ หนา และวาระพิเศษ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 

๑๑ หนา  

     ๑. ใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหเพ่ิมเตมิขอความในหนาท่ี ๑๙ 

วาระท่ี ๖.๒ บรรทัดท่ี ๓๐ เปนดังน้ี “ประธานฯ ขอให

ท่ีประชุมพิจารณา ท้ังน้ี ประธานสภาพนักงานของด  

-  

  

  

-  -  

  



วาระท่ี   เร่ือง   มติท่ีประชุม   งานท่ีตองดําเนินการ   ผูปฏิบัติ   ผลการดําเนินงาน   

  

ออกเสียง” แลวรับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีได

แกไข 

     ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมมีขอแกไข 

   

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองติดตามมติสภามหาวิทยาลัย   

๓.๑ ความคืบหนาการแตงตั้งกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๘ สวนงาน 

ทราบ  

 

- - - 

๓.๒   รับทราบการขยายระยะเวลาการสรรหาผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๖ สวนงาน 

ทราบ  

 

-  -  -  

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่อง   

๔.๑  ความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ทราบ และใหดาํเนินการใหไดมาซึง่กรรมการสรรหา 

ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรอ่ืนๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป 

- - - 

๔.๒ ความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวาง 

ทราบ  

 

- - - 

๔.๓ การขออนุมัติแกไขเพ่ิมเตมิมตสิภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมือ่วันจันทรท่ี ๓๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติเทียบตําแหนงศาสตราจารย 

อนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมมตสิภามหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี 

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติเทียบ

ตําแหนงศาสตราจารย เปนดังน้ี “ท่ีประชุมพิจารณา

แลว มีมติอนุมตัิเทียบตําแหนงศาสตราจารย  

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ  

- เสนอเลขานุการลงนาม   

- ฝายเลขานุการ   - บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๕๕ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑  

- ๒ - 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  ให นายอมร  พิมานมาศ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนวันท่ีคณะ

รับเรื่อง และใหนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 

พระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งให นายอมร   

พิมานมาศ ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา 

๖๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป” 

   

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย  

๕.๑  ขอเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

โดย นายยคุล  ลิม้แหลมทอง อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

มอบฝายบริหารนําขอเสนอแนวทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไปพิจารณาดําเนินการ

ตอไป แลวรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัย 

ทราบดวย 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ  

- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝายเลขานุการ   -บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๐๔๑ ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒  

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๖.๑ รายงานความกาวหนาการบริหารงานของผูบริหารสวนงาน 

ท่ีไดรับแตงตั้งใหม จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบและใหขอเสนอแนะรายงานความกาวหนา

การบริหารงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

(โดยมีขอเสนอแนะรายละเอียดในรายงานการประชุม 

สภา มก. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑) 

- - - 

 

๖.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบตําแหนงและจํานวนตาํแหนง 

ท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจําตาํแหนงประเภท

ผูบริหารท่ีมีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กรณผีูรักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะ

มนุษยศาสตร 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ  -บันทึก ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๕๖ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑  

- ๓ - 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๓ การขออนุมัตปิรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ 

คณะบริหารธุรกิจ  

อนุมัต ิและใหสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ 

ควบรวม “หนวย” ท่ีมีภารกิจใกลเคียงกันไวใน

หนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการบุคลากร

ในการทํางานรวมกันอยางมีประสทิธิภาพ 

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาสภา มก.  

ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๖.๔   การขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหขาราชการไปปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุมัติ  และมอบรักษาการแทนอธิการบด ี

นําเสนอขอมูลสรุปจํานวนขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลยัท่ีไปปฏบัิติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการใหสภามหาวิทยาลัยทราบ และขอให

ตรวจสอบระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลยั ควรเปนระเบียบท่ีอนุมัติโดยอํานาจ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย 

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม  

 

- ฝายเลขานุการ - ประกาสภา มก.  

ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

 

- บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๐๓๓ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๖.๕  การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร อนุมัตแิตงตั้ง รองศาสตราจารยพีรยุทธ   

ชาญเศรษฐิกุล ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป  

- จัดทําประกาศคําสั่ง มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - คําสั่งสภา มก. ท่ี 

๑๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๗   การขออนุมัติกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคย

กําหนดไปแลว ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดช่ือ

สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และการเทียบเคยีงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดาํเนินการแจง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๕๘ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

- ๔ - 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ไวในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๗๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุมัต ิ

 

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๖๓ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๑๐ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร  

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๖๔, ๑๙๖๕, ๑๙๖๖, 

๑๙๖๗, ๑๙๖๘ ลว. ๒๖ 

ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๖.๑๑ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา  

จํานวน ๗ รายวิชา    

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๗๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๑๒  การขออนุมัติใชรายวิชาของคณะมนุษยศาสตรเปนรายวิชา

รวม จํานวน ๘ รายวิชา 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๙๖๒ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๑๓ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลอืกในหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป  

พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน ๒ รายวิชา 

เห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๖๙ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๖.๑๔ การขออนุมัติปรญิญาแกผูสาํเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิต-

ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๓๐ คน 

อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๗๒ ลว. ๒๖ ธ.ค.

๒๕๖๑ 

๖.๑๕ กําหนดการประชุม และวันปดรับเรื่องเขาวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม    

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๖๐ ลว. ๒๖ ธ.ค.

๒๕๖๑ 

- ๕ - 

 



วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

       ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ (ไมมี)  

       ระเบียบวาระท่ี ๘ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ   

๘.๑ ผลการตรวจเยี่ยมการจดัการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิง

บูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวมของสถาบัน 

อุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

       วาระลับ  

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระลับ 

๒  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลบั จํานวน ๕ หนา  

รับรอง โดยมีขอแกไข  

 

-  

  

  

-  -  

  

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๖.๖ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งทางวิชาการ (ลับ)       ๑. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย-

ศาสตราจารยไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด 

จํานวน ๑ ราย ไดแก คณะวิทยาศาสตร (โดย 

รายละเอียดจะนําเสนอเปนเรื่องลบัในท่ีประชุม) 

     ๒. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง

ศาสตราจารยไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

จํานวน ๑ ราย ไดแก คณะเกษตร กําแพงแสน (โดย

รายละเอียดจะนําเสนอเปนเรื่องลบัในท่ีประชุม)    

     ๓. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนง

ศาสตราจารยไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด   

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๕๗ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

- ๖ - 

 



 

 

ท่ีมาขอมลู : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท่ี http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri 

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

  จํานวน  ๑ ราย ไดแก คณะมนุษยศาสตร (โดย

รายละเอียดจะนําเสนอเปนเรื่องลบัในท่ีประชุม)    

     ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๓ ราย 

และรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ตั้งแตวันท่ีคณะ

รับเรื่อง รวมจาํนวน ๑๔ ราย 

-  

  

  

-  -  

  

     ระเบียบวาระท่ี ๘ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ    

๘.๒ แจงมติคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) (ลับ)  

ทราบ และมอบใหฝายบริหารไปดาํเนินการกําหนด

หลักเกณฑการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลยั

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรมตอบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเยียวยาบุคลากรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรม

จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางพนักงาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป แลวรายงานใหสภา

มหาวิทยาลยัทราบดวย  

- จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๖๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

๘.๕ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพินักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได (ลับ) 

 ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมต ิ

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๙๕๙ ลว. ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

- ๗ - 

 

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

	วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

