
 
        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

  วันจันทร�ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทราบ 
๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$สู&
ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๘ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ สรุปการเยือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ของ 
รองประธานสภาหอการค�าแห&งประเทศไทย นักธุรกิจ
สาธารณรัฐแห&งสหภาพเมียนมา และคณะ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ นายบรรหาร  ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี  
ถึงแก&อสัญกรรม 

ทราบ  - - - 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ�งให�ทราบ 
๑.๒.๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าด�วย 
สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๒ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าด�วยการกําหนด
บัญชีค&าจ�างพนักงานมหาวิทยาลยัประเภทผู�บรหิารที่มาจาก
บุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก&อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภท
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก และประเภทผู�ทรงคุณวุฒิภายใน 
(คณาจารย$ประจํา) ตามข�อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$  
ว&าด�วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ สรุปลาํดับและความคืบหน�าในการจัดทําประกาศ 
ระเบียบ และข�อบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ สรุปการหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห&งประเทศไทย 
(ทปอ.)  

ทราบ - - - 

 
 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร$ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒๒ หน�า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวัน
จันทร$ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑ หน�า 

รับรอง โดยไม&มีข�อแก�ไข  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  

๓.๑ รายงานความคืบหน�าการดําเนินการสรรหาผู�บรหิารหน&วยงาน 
จํานวน ๕ หน&วยงาน 

ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให�เปDนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร$ ว&าด�วยการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ$ วิธีการแต&งตั้ง และถอดถอนคณบดี และ
รองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข�อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$ ว&าด�วยการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ$ วิธีการแต&งตั้ง และถอดถอนผู�อํานวยการ 
และรองผู�อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมมีตดิังนี้  
     ๑. รับรองการแต&งตั้งประธานคณะกรรมการ 
สรรหาผู�บริหารหน&วยงาน ๔ หน&วยงาน ได�แก& คณบดี
คณะวนศาสตร$ คณบดีคณะศึกษาศาสตร$ คณบด ี
คณะวิศวกรรมศาสตร$ กําแพงแสน และผู�อํานวยการ
สถาบันค�นคว�าและพัฒนาผลิตภัณฑ$อาหาร  
     ๒. ให�ที่ประชุม ก.บ.ม. กําหนดวิธีการเลือก 
ผู�แทน ก.บ.ม. ในตําแหน&งคณบดี หรือผู�อํานวยการ 
จํานวนหนึ่งคน เปDนกรรมการ โดยผู�ที่ได� 
รับเลือกจะต�องไม&เปDนคณบดีของคณะหรือวิทยาลยั 
ผู�อํานวยการสถาบันหรือผู�อํานวยการสํานักที่มีการ
สรรหา  
     ๓. เชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ประเภทคณาจารย$ประจํา ในวันจันทร$ที่ ๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเลือกผู�แทนจํานวน 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๒๙๕, ๒๙๖, ๒๙๙, ๓๐๐ 
ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙  
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๐๔, ๓๐๕  
ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙  



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 

 หนึ่งคน เปDนกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหา 
ผู�สมควรดํารงตําแหน&งผู�บริหารหน&วยงาน 
     ๔. เห็นชอบในหลักการให�ใช�แผนพัฒนาตาม
นโยบายการพัฒนาหน&วยงานเดมิ โดยอิงกับ (ร&าง) 
วิสัยทัศน$ กรอบยุทธศาสตร$ และเปMาหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ ประกอบการสรรหา
ผู�บริหารหน&วยงาน 

   

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๑ (ร&าง) วิสัยทัศน$ กรอบยุทธศาสตร$ และเปMาหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ 

ประธานฯ ขอให�กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู�บริหารทุกท&านนํากลับไปพิจารณาเพื่อให�ข�อคิดเห็น 
และข�อเสนอแนะเสนอมาที่ฝHายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจัดทําร&างกรอบนโยบาย เปMาหมาย 
ยุทธศาสตร$ และแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ ภายในวันจันทร$ที่ ๒  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได�รวบรวมและสรุป
ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอีกครั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
วันจันทร$ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต&อไป 
     ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได�มี
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม รายละเอียดในรายงานการ
ประชุมสภา มก. ๔/๒๕๕๙ 

- นําเสอสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
วันจันทร$ที่ ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ฝHายเลขานุการ - วาระที่ ๔.๑ 

๔.๒ แผนการรับนิสติใหม& และแผนจํานวนนิสิตทั้งหมด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ ประจําปOการศึกษา 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

อนุมัติในหลักการแผนการรับนิสิตใหม& และแผน
จํานวนนิสิตทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ 
ประจําปOการศึกษา ๒๕๖๑ และมขี�อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิ รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. 
๔/๒๕๕๙  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๔๘ ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙  
  

 
 



- ๔ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓ รายงานการเงิน และความคืบหน�าการตรวจสอบทางบัญชี
และการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เพื่อรายงาน 
ต&อสํานักงานการตรวจเงินแผ&นดิน (สตง.) 

มอบมหาวิทยาลัยรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปDน
ประจําทุกเดือน และขอให� นายชุมพล  พรประภา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  
เปDนที่ปรึกษาด�านการเงินและบัญชี จนกว&าจะมีการ
เสนอขอโปรดเกล�าฯ แต&งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิชุดใหม&   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๔๗ ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙  
  

๔.๔ การขออนุมัติร&างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
การให�เช&าศูนย$ประชุมนานาชาติจฬุาภรณ$ พร�อมที่พัก  
ณ โรงพยาบาลสตัว$ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ หัวหิน และ
ขออนุมัติแต&งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอ
การให�เช&าศูนย$ประชุมนานาชาติจฬุาภรณ$ พร�อมที่พักฯ 

     ๑. อนุมัติในหลักการร&างขอบเขตงาน (Term of 
Reference : TOR) การให�เช&าศูนย$ประชุมนานาชาติ
จุฬาภรณ$ พร�อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสตัว$ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ หัวหิน 
     ๒. อนุมัติให�แต&งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การยื่นข�อเสนอการให�เช&าศูนย$ประชุมนานาชาติจุฬา
ภรณ$ พร�อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว$ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$ หัวหิน โดยมีนายสกล  มงคลธรรมากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ เปDนประธาน
กรรมการ และ นายชุมพล  พรประภา  กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิ  เปDนที่ปรึกษา   

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๔๖ ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙  
  

      ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม7มี) 

      ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑ การขออนุมัติร&างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง 
ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย&อ สําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$ พ.ศ. ..... 

อนุมัติ และมอบรักษาการแทนอธิการบดี ดําเนินการ
ส&งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง  
ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย&อ สําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$ ที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล�ว 
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป 

- จัดพิมพ$ประกาศฯ 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - ประกาศ ลว. ๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

 
 



- ๕ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งตําแหน&งทาง
วิชาการ 

     ๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ในการเสนอขอตําแหน&งผู�ช&วยศาสตราจารย$ สังกัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร$ ศรรีาชา และคณะสาธารณสุข
ศาสตร$ จํานวน ๒ ราย ไม&ผ&านตามเกณฑ$ ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ตามที่ผู�ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน�าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ    
     ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคล 
ให�ดํารงตําแหน&งผู�ช&วยศาสตราจารย$ ๖ ราย และ 
รองศาสตราจารย$ ๕ ราย รวม ๑๑ ราย 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๒๘ ลว. ๒๘ เม.ย. 
๒๕๕๙   

๖.๓ การขออนุมัติเทียบตําแหน&งทางวิชาการ อนุมัติเทียบตาํแหน&งให� นางรัชดาวรรณ  คงสตัย$ 
ดํารงตําแหน&งผู�ช&วยศาสตราจารย$ ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต&วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปDนต�นไป 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๒๙ ลว. ๒๘ เม.ย. 
๒๕๕๙   

๖.๔ การแต&งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให�แต&งตั้ง รองศาสตราจารย$สมหวัง  ขันตยานุวงศ$ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๑๓๓๒ สังกัด
ภาควิชาวนผลติภณัฑ$ คณะวนศาสตร$ ดํารงตําแหน&ง
ในการบริหารเปDนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สืบต&อจาก 
รองศาสตราจารย$กัญจนา  ธีระกุล โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน&ง ๔ ปO ตั้งแต&วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปDนต�นไป 

- จัดพิมพ$คําสั่งสภา มก. 
- เสนอนายกสภา มก. 
ลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - คําสั่งสภามก. ที่  
๗/๒๕๕๙ ลว. ๑๐ พ.ค. 
๒๕๕๙ 

๖.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ&งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนยุทธศาสตร$ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร$ ประจําปO 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) 

เห็นชอบตามเสนอ และประธานฯ ขอให� รอง
ศาสตราจารย$พีรเดช  ทองอําไพ กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ
จัดทําร&างกรอบนโยบาย เปMาหมาย ยุทธศาสตร$ และ
แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร$ นําแผนยุทธศาสตร$ มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดอืน) เปDนข�อมูล
ประกอบการจัดทํา (ร&าง) วิสัยทัศน$ กรอบยุทธศาสตร$ 
และเปMาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม  

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๓๐ ลว. ๒๘ เม.ย. 
๒๕๕๙   



- ๖ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ  

๗.๑ การอนุมัติป̂ดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร$ หลักสตูรใหม& พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสตูร 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท ๖ ปO) และถอนเรื่องการเสนอ 
รับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๑๒ ลว. ๒๘ เม.ย.  
๒๕๕๙  

๗.๒ การอนุมัติป̂ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร$ชีวภาพ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๑๓ ลว. ๒๘ เม.ย. 
๒๕๕๙  

๗.๓ การอนุมัติยกเลิกการใช�หลักสตูรร&วม หลักสตูรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๑๔ ลว. ๒๘ เม.ย.
๒๕๕๙  

๗.๔ การอนุมัติแก�ไขการพิมพ$ผิดในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต$ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทราบและเห็นชอบ  - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๑๕ ลว. ๒๘ เม.ย. 
๒๕๕๙  

๗.๕ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย$ประจําหลักสูตรและอาจารย$
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒๕ หลักสูตร 

ทราบและเห็นชอบ - จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝHายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 
/๓๑๖, ๓๑๗, ๓๑๘, ๓๑๙, 
๓๒๐, ๓๒๑, ๓๒๒, ๓๒๓, 
๓๒๔, ๓๒๕, ๓๒๖, ๓๒๗ 
ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙  

๗.๖ การอนุมัติเป̂ดรายวิชาใหม&และปรบัปรุงรายวิชา  
จํานวน ๑๒ รายวิชา 

ทราบและเห็นชอบ  - 
 

- - 

๗.๗ การอนุมัติปริญญาบัตรแก&ผู�สําเรจ็การศึกษา ประจําปOการศึกษา 
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๐๐ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๑๒ คน รวม ๗๑๒ คน 

ทราบและเห็นชอบ - 
 

- - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ รายงานการจ&ายเงินรายได�กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๓ รายการ 

ทราบ - - - 



- ๗ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต+องดําเนินการ ผู+ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๘.๒ ความก�าวหน�าการดําเนินงานระบบ Single Super Data  ทราบ - - - 

๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ครั้งที่  
๕/๒๕๕๙ วันจันทร$ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ชั้น ๓ ศูนย$ประชุมนานาชาติ
จุฬาภรณ$ โรงพยาบาลสตัว$ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ หัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ  

๙.๑ ศาสตราจารย$สืบศักดิ์  สนธิรตัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู�ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอให�
มหาวิทยาลยัเร&งดาํเนินการส&งเสรมิและสร�างศาสตราจารย$ 
รุ&นใหม& เพื่อชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร$ 

ทราบ - - - 
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