สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
๑

๑.๑ ขาวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ

-

-

-

๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ
ผู"บริหารเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก
และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อสานตอความรวมมือของสองสถาบัน
๑.๓ การสัมมนา “แนวทางการปฏิรูปประเทศด"าน
การศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- จัดพิมพข"อบังคับ มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ?ายเลขานุการ

- ข"อบังคับ ลว. ๑๙ เม.ย.
๒๕๕๙

- จัดพิมพข"อบังคับ มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ?ายเลขานุการ

- ข"อบังคับ ลว. ๑๙ เม.ย.
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

การขออนุมัติรางข"อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาด"วยสภาพนักงาน พ.ศ. .....

๒.๒

การขออนุมัติรางข"อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาด"วยการกําหนดบัญชีคาจ"างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผู"บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณ
อายุกอนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. อนุมัติให"แก"ไขหมวด ๕ การดําเนินงาน
ข"อ ๒๖ วรรคสอง ให"สภาพนักงานอยูภายใต"
สํานักงานมหาวิทยาลัย
๒. มอบรักษาการแทนอธิการบดีหารือรวมกับ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาข"าราชการ
และผู"อํานวยการสํานักงานกฏหมาย เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก"ไขตามข"อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให"สอดคล"องกับการบริหารจัดการ
ที่จะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม กอน
ดําเนินการออกข"อบังคับฯ เพื่อถือปฏิบัติตอไป
อนุมัติ โดยให"มีผลตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๒.๓

(ราง) วิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตร และเปEาหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- จัดทําบันทึกแจ"งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ?ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๖๗ ลว. ๑๑ เม.ย.
๒๕๕๙

๒.๔

การขออนุมัติรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การตอเวลาราชการของข"าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจํา
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณาแยกจัดเลมหลักสูตร (มคอ.๒) สําหรับการใช"
หลักสูตรเดียวกัน

เพื่อให"การจัดทํา (ราง) วิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตร
และเปEาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีความสมบูรณและสามารถนําไปใช"ในการสรรหา
อธิการบดีได"อยางเหมาะสม ที่ประชุมฯ จึงขอให"
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานได"แสดงข"อคิดเห็น
และข"อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) วิสัยทัศน กรอบ
ยุทธศาสตร และเปEาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยขอให"จดั สงข"อคิดเห็นและ
ข"อเสนอแนะมายังฝ?ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายในวันจันทรที่ ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได"รวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป
เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ"งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ?ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๗๖ ลว. ๑๙ เม.ย.
๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจ"งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ?ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๗๗ ลว. ๑๙ เม.ย.
๒๕๕๙

ให"แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารงตําแหนง - จัดทําบันทึกแจ"งมติ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี พลเอก - เสนอเลขานุการลงนาม
วุฒินันท ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู"ทรงคุณวุฒิ เปMนประธานกรรมการสรรหา

- ฝ?ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๗๒ ลว. ๑๘ เม.ย.
๒๕๕๙

๒.๕

อนุมัติการแยกจัดทําเลมหลักสูตร (มคอ.๒) กรณีการ
ใช"หลักสูตรรวมกันระหวางคณะและวิทยาเขต เพื่อให"
เปMนแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเปMนไปในแนวทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-๒-

วาระที่

เรื่อง

๓.๒

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู"ทรงคุณวุฒิ

๓.๓

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ให"แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารงตําแหนง - จัดทําบันทึกแจ"งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผู"ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารยธงชัย
สุวรรณสิชณน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู"บริหาร เปMนประธานกรรมการสรรหา
ให"เลื่อนการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส" มควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรออกไป
กอน ภายหลังการเสนอขอโปรดเกล"าฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ผู"ทรงคุณวุฒิ ชุดใหมแล"ว

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝ?ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๗๒ ลว. ๑๘ เม.ย.
๒๕๕๙

-

-

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

-๓-

