
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

  วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ การพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร จํานวน ๓ ราย 

 

ทราบ 

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๑.๒ รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท กรรมการสภา 

มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ ขอพนจากตําแหนงประธาน

กรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ทราบ - - - 

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงของผู มีหนาท่ียื่นบัญชี

ทรัพยสินและหน้ีสินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับท่ี ๒) ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐๑ ก เมื่อวันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  

 

ทราบ  

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒.๒ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  

๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๑๔ ง 

เมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ -  -  - 

๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยเลือกเสนอช่ือ รองศาสตราจารยสรุชัย 

จิวเจริญสกุล เพ่ือเสนอใหเขารับการรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ทราบ - - - 



วาระท่ี  เร่ือง  มติท่ีประชุม  งานท่ีตองดําเนินการ  ผูปฏิบัติ  ผลการดําเนินงาน  

     ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  

๒.๑ การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แทนตําแหนงท่ีวาง  

เลือก ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปนอุปนายก 

สภามหาวิทยาลยั แทน นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง 

ท่ีขอลาออก ตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- จัดทําประกาศสภา มก. 

- เสนอนายกสภา มก. 

ลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - ประกาศสภา มก.  

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๒.๒ การทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การประชุมและวิธีดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  

ถอนเรื่อง เน่ืองจากเห็นวายังไมมคีวามจําเปนท่ีจะตอง

ทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

การประชุมและวิธีดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘   

- - - 

๒.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตาํแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

๑. ยกเลิกมตสิภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ

ประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทรท่ี 

๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีเก่ียวกับ

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๒. ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ข้ึนใหม 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี  

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยท่ีประชุมมีมติแตงตั้ง

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดาํรง  

- - - 

- ๒ - 
 



วาระท่ี   เร่ือง   มติท่ีประชุม   งานท่ีตองดําเนินการ   ผูปฏิบัติ   ผลการดําเนินงาน   

๒.๓ 

(ตอ) 

 ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในสวน

ท่ีเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 

    (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ 

จํานวนหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ โดยการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมติเลือก 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ พีระศักดิ ์ ศรีนิเวศน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ และอุปนายก

สภามหาวิทยาลยั เปนประธานกรรมการ 

    (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ 

จํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ โดยการพิจารณาของ

สภามหาวิทยาลยั ซึ่งท่ีประชุมมมีติเลือก นายกฤษฎา   

บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปนกรรมการ 

    (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย

ประจํา หรือประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน จํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ โดยการ

พิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

คณาจารยประจํา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานสายสนับสนุน ซึง่เลือกกันเอง ซึ่ง 

ท่ีประชุมเลือกกันเองมีมตเิลือก รองศาสตราจารย นท.

สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

คณาจารยประจํา เปนกรรมการ 

 

   

- ๓ - 
 



 

วาระท่ี   เร่ือง   มติท่ีประชุม   งานท่ีตองดําเนินการ   ผูปฏิบัติ   ผลการดําเนินงาน   

      ท่ีประชุมมีมติรับรองท้ัง ๓ รายช่ือ และให

ดําเนินการไดมาซึ่งองคประกอบอ่ืนของคณะกรรมการ

สรรหาฯ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙  

ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใหม ตอไป  

   

๒.๔ การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ  

แทนตําแหนงท่ีวาง  

แตงตั้งและรับรอง รองศาสตราจารย นท.สุมติร  

สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภท

คณาจารยประจํา เปนกรรมการสรรหาฯ สําหรับ 

นายกสมาคมนิสติเกามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนกรรมการสรรหาฯ โดย

ตําแหนงดวยน้ัน ใหรอจนกวาจะมกีารแตงตั้งข้ึนใหม 

ตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ แลวเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาแตงตั้งตอไป 

- - - 

๒.๕ การแตงตั้งประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  แตงตั้ง พลเอก นายแพทย ชุมพล  เปยมสมบูรณ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปนประธาน

กรรมการ แทน รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ท่ีขอพนจาก

ตําแหนง เพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหาร-

ธุรกิจตอไป 

- - - 

- ๔ - 
 



 

 

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

 

วาระท่ี เร่ือง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๒.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ  - - - 

 

๒.๗ การขออนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาในตําแหนงศาสตราจารย 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว 

อนุมัติ  - จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝายเลขานุการ  - บันทึกท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๑๘๙๔ ลว. ๑๗ ธ.ค. 

๒๕๖๑ 

       ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ (ไมมี)  

- ๕ - 
 

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

	วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

