สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
สู&ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๑๐
๑.๑.๒ รายงานสรุปการจัดงาน “อุทยานนวัตกรรมศาสตร$
แห&งแผ&นดิน”
๑.๑.๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ3าจุฬาภรณวลัยลักษณ$ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ สรุปลําดับและความคืบหนาในการจัดทําประกาศ
ระเบียบ และขอบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ รับรอง โดยไม&มีขอแกไข
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร$ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒๘ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารหน&วยงาน ทราบ
จํานวน ๗ หน&วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$

ทราบ

วาระที่
๔.๒
๔.๓

เรื่อง
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ
ความคืบหนาการดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ซึ่งเลือกจากคณาจารย$ประจํา
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต&อไป
ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แต&งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม&แลว
เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต&อไป
ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แต&งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม&แลว
เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต&อไป
ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แต&งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม&แลว
๑. รับทราบผลการประเมินตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร$
กําแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร$และวิศวกรรมศาสตร$ จํานวน ๒ ราย ไม&ผ&านตามเกณฑ$ที่ ก.พ.อ.
กําหนด ตามทีผ่ ูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ ๗ ราย และ
รองศาสตราจารย$ ๒ ราย รวม ๙ ราย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๕๑ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม:มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๒

การแต&งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร$

๖.๓

การแต&งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร$

๖.๔

การแต&งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

๖.๕

การขออนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน&งทางวิชาการ

-๒-

วาระที่

เรื่อง

๖.๖

การแต&งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน&งศาสตราจารย$เกียรติคณ
ุ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย$สุพัฒน$ อรรถธรรม เปPนศาสตราจารย$
เกียรติคณ
ุ ตั้งแต&วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปPนตนไป
ซึ่งเปPนวันที่คณะรับเรื่อง
๒. ศาสตราจารย$ทิพย$วดี อรรถธรรม เปPนศาสตราจารย$
เกียรติคณ
ุ ตั้งแต&วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปPนตนไป
ซึ่งเปPนวันที่คณะรับเรื่อง
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แต&งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน&ง
ผูช&วยศาสตราจารย$ในสาขาวิชาเวชศาสตร$คลินิกสัตว$ใหญ&
คณะสัตวแพทยศาสตร$
(ร&าง) แผนแม&บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๖.๗
๖.๙
๖.๑๐

การขออนุมัติแผนอัตรากําลัง ๔ ปS ในการต&อเวลาราชการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๕๒ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

เห็นชอบตามเสนอ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๕๓ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๕๐ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๓๔ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

๗.๒

การอนุมัติปดU หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วนศาสตร$ชุมชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย$ประจําหลักสูตรและอาจารย$
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๖ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

๗.๓

ทราบและเห็นชอบ

-๓-

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๕๕, ๕๕๖, ๕๕๗, ๕๕๘
และ ๕๕๙ ลว. ๑ ก.ค.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๗๘ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๖๗, ๕๖๘, ๕๖๙, ๕๗๐,
๕๗๑, ๕๗๒, ๕๗๓
ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่
๗.๔

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต&างประเทศ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติปรับปรุงคู&มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๔๗ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

๗.๖

การอนุมัติปฏิทินการเสนอขออนุมตั ิหลักสูตรใหม&/หลักสูตร
ปรับปรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

๗.๗

การอนุมัติเปUดรายวิชาใหม& จํานวน ๒ รายวิชา ปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา และปUดรายวิชา จํานวน
๒ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาบัตรแก&ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปS
การศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗) ในระดับปริญญาตรี จํานวน
๖๒ คน

ทราบและเห็นชอบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๔๘ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๕๔๙ ลว. ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๙
-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รองศาสตราจารย$ นท.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภา
ทราบ
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย$ประจํา แจงใหที่ประชุม
ทราบว&า “เมื่อสองสัปดาห$ที่ผ&านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$

-

-

-

๗.๕

๗.๘

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓

รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการจ&ายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายการ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ครั้งที่
๗/๒๕๕๙ วันจันทร$ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
๙.๑

-๔-

วาระที่

๙.๒

เรื่อง

มติที่ประชุม

ถูกตําหนิอย&างรุนแรง เนื่องจากกรณีสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลออกขอสอบในการสอบเขาของสํานักงาน
คณะกรรมการป3องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) โดยลักษณะของขอสอบจากทั้งหมด ๕๐ ขอ
มีขอสอบ ๔๗ ขอ ที่มีลักษณะคลายกับขอสอบที่โรงเรียน
กวดวิชานําไปติว
นายอนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร$และวิทยาศาสตร$ ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
ขอหารือกรณีวาระการดํารงตําแหน&งของคณะกรรมการสภา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยชุดปWจจุบันจะสิ้นสุดวาระในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว&างที่ยังไม&ไดมีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม&
จะดําเนินการอย&างไร

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระลับ
๖.๑

๖.๘

การขออนุมัติร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหา
ผูบริหาร จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าดวย
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ$ วิธีการแต&งตั้งและถอดถอน
คณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าดวย
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ$ วิธีการแต&งตั้งและถอดถอน
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
แนวคิดการกําหนดบัญชีค&าจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุ
ก&อนครบวาระ ปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)

- จัดพิมพ$ขอบังคับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- ขอบังคับฯ ฉบับที่ ๒
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติในหลักการการกําหนดบัญชีค&าจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารที่มาจากบุคคล
ภายนอกหรือที่เกษียณอายุก&อนครบวาระ ปSบญ
ั ชี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะรายที่นําเสนอในอัตราเดียว คือ
๗๕,๐๐๐ บาท และอนุมัติในหลักการการจ&าย
ค&าตอบแทนแก& ศาสตราจารย$เกียรติคณ
ุ พลเรือโท
นิรุทธิ์ หงส$ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน&งในการบริหาร
เปPนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สืบต&อจาก
พลเรือเอก สุพิทย$ อํานวย ตั้งแต&วันที่ ๑๗ มิถุนายน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๖๔๑ ลว. ๒๕ ก.ค.
๒๕๕๙

-๕-

วาระที่

๘.๔

เรื่อง

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๒ ราย

มติที่ประชุม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการดําเนินการต&อไปในอนาคต
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๖/๒๕๕๙)
ทราบ

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝNายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๖๔๒ ลว. ๒๕ ก.ค.
๒๕๕๙

ที่มาขอมูล : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ)าน Account Nontri
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