สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑

๑.๑ การสงและรับมอบงาน และการแถลงแนวทาง
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของรักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๓
๑.๒ แนะนําผูร+ ักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม
จํานวน ๑๓ ราย
๑.๓ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เป6นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๑.๔ การแตงตั้ง นายดํารงค ศรีพระราม รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ:ายบริหารกิจการภายใน เป6นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู+บริหาร
๑.๕ การแตงตั้ง รองศาสตราจารยศรปราชญ
ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ:ายวางแผน
เป6นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑.๖ เอกสาร “เดินหน+ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษ
ที่ ๘” ฉบับที่ ๖ วันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๗ การพัฒนาคลังความรู+ดิจิทลั และฐานข+อมูล
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑.๘ สรุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายการพัฒนา
วิทยาเขตกําแพงแสน และเยี่ยมชมสวนงาน
๑.๙ กําหนดการพิธีเปEดอุทยานบัว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑.๑๐ แผนการบริหารราชการแผนดินของ พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ทราบ

วาระที่
๑
(ตอ)

เรื่อง
๑.๑๑ โครงการ “เกษตรศาสตร พอเพียง”
๑.๑๒ โครงการ “เกษตรศาสตร คุณธรรม”

มติที่ประชุม
ทราบ
ทราบ

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๗ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๖ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑๘ หน+า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖ หน+า

รับรอง โดยมีข+อแก+ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหน+าการดําเนินการสรรหาผู+บริหารหนวยงาน ทราบ
จํานวน ๓ หนวยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ความคืบหน+าการเสนอขอโปรดเกล+าฯ แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๒

การดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รับทราบคําสั่งศาลปกครองสูงสุดให+กลับคําสั่งของ
ศาลชั้นต+น เป6นยกคําขอของผู+ฟLองคดีที่ขอให+
ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ+มครองเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา และเห็นชอบ
ให+ดําเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหมตามระเบียบ
ข+อบังคับของมหาวิทยาลัยภายใต+พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. อนุมัติให+ดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ทองเที่ยว
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดรูปแบบ
และแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีด+วย

-๒-

วาระที่
๔.๓

เรื่อง
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นควรให+นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
หากมีข+อคิดเห็นและข+อเสนอแนะเพิ่มเติมให+แจ+งไป
ที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ:ายการเงิน

-

-

-

เห็นชอบในหลักการ และขอให+มหาวิทยาลัยนําไป
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) เพื่อกําหนดรูปแบบการ
ดําเนินการ แล+วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้ง

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๕ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการใน
การเสนอขอตําแหนงผู+ชวยศาสตราจารย สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จํานวน ๑ ราย ไมผาน
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให+บุคคล
ดํารงตําแหนงผู+ชวยศาสตราจารย ๓ ราย รอง
ศาสตราจารย ๒ ราย และศาสตราจารย ๒ ราย
รวม ๗ ราย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ขอถอน
วาระนี้ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให+หาข+อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติให+แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วนศาสตร โดยมี นายชุมพล พรประภา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ เป6นประธานคณะ
กรรมการสรรหา

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๒ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

โครงการ “เกษตรศาสตร ประชาชน”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๖

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ

๖.๗

การขอทบทวนการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย
(ครั้งที่ ๒)

๖.๘

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร

-๓-

วาระที่
๖.๙

๖.๑๐
๖.๑๑

เรื่อง

มติที่ประชุม

การขอพ+นจากตําแหนงผู+อํานวยการสถาบันค+นคว+าและพัฒนา
๑. อนุญาตให+ นางพัชรี ตั้งตระกูล พ+นจาก
ผลิตภัณฑอาหาร
ตําแหนงผู+อํานวยการสถาบันค+นคว+าและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป6นต+นไป
๒. อนุมัติให+แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู+อํานวยการสถาบันค+นคว+าและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร โดยมี นายเอนก บุญหนุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ เป6นประธานคณะ
กรรมการสรรหา
การปรับแก+ไขตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
เห็นชอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education : TQF)
แผนการรับนิสติ ใหม และแผนจํานวนนิสิตทั้งหมด
รับทราบ และเห็นควรให+นําไปพิจารณาในการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปiการศึกษา
ประชุมครั้งตอไป หากมีข+อคิดเห็นและข+อเสนอแนะ
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มเติมให+แจ+งไปที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ:าย
วิชาการ และที่ประชุมฯ ได+มีข+อคิดเห็นและ
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภามก. ๒/๒๕๕๙)

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๐ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๓ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๕๔ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

การอนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไว+ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙
การอนุมัติยกเลิกการใช+หลักสูตรรวม จํานวน ๕ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๔๙ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

- ฝ:ายเลขานุการ

การอนุมัติแก+ไขการใช+หลักสูตรจาก ปiการศึกษา ๒๕๕๘
เป6นตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปiการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน
๒ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๔๒ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๔๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๔๐ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

-๔-

- ฝ:ายเลขานุการ
- ฝ:ายเลขานุการ

วาระที่
๗.๕

๗.๖

เรื่อง

มติที่ประชุม

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย ทราบและเห็นชอบ
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒๐ หลักสูตร
๑. อนุมัติให+คณะวิศวกรรมศาสตร เปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๕ หลักสูตร
๒. อนุมัติให+คณะศึกษาศาสตร เปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร
๓. อนุมัติให+คณะเศรษฐศาสตร เปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร
๔. อนุมัติให+คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร+ ับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๕ หลักสูตร
๕. อนุมัติให+คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร+ ับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. อนุมัติให+คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๗. อนุมัติให+วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร+ ับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
การอนุมัติเปEดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา
ทราบและเห็นชอบ
๑. อนุมัติให+คณะวิทยาศาสตร เปEดรายวิชาใหม จํานวน
๑ รายวิชา
๒. อนุมัติให+คณะเกษตร กําแพงแสน เปEดรายวิชาใหม
จํานวน ๒ รายวิชา
๓. อนุมัติให+คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
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งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ:ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๓๙, ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕,
๑๔๖, ๑๔๗ และ ๑๔๘
ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

-

-

-

วาระที่
๗.๗

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

- ฝ:ายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก. ลงวันที่
๑ มี.ค. ๒๕๕๙

การอนุมัติปริญญาบัตรแกผูส+ ําเร็จการศึกษา ประจําปiการศึกษา ทราบและเห็นชอบ
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘๙ คน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒

รายงานการจายเงินรายได+กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห+องประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปi

วาระลับ
๖.๑

การดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล+าฯ แตงตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๖.๒

การขออนุมัติรางข+อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด+วย
กลุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๖ ฉบับ

ให+ดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๒/๒๕๕๙)
ที่ประชุมได+พิจารณาวาระที่ ๖.๒ - ๖.๕ แล+ว มีมติดังนี้ - จัดทําประกาศสภา มก.
๑. เพื่อให+การพิจารณารางข+อบังคับของ
- เสนอนายกสภา มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เป6นไปด+วยความเรียบร+อย ลงนาม
สอดคล+องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให+แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองรางข+อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยมี นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ เป6นประธาน
อนุกรรมการ
๒. กําหนดให+มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันจันทรที่
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วาระที่
๖.๓
๖.๔
๖.๕

เรื่อง
การขออนุมัติรางข+อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด+วย
กลุมการสรรหาผู+บริหาร จํานวน ๓ ฉบับ
การขออนุมัติรางข+อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล จํานวน ๔ ฉบับ
การขออนุมัติรางข+อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด+วย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
เพื่อพิจารณารางข+อบังคับฯ จํานวน ๘ ฉบับ ที่ได+ผาน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองรางข+อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแล+ว

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

ผลการดําเนินงาน

