สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และกรรมการได+ให+ข+อคิดเห็นเสนอแนะ
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๑/๒๕๕๙
ทราบ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑

๑.๑ โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบสมาคมนิสติ
เกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
ครั้งที่ ๙ “เดินหน+ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษ
ที่ ๘”
๑.๒ เอกสาร “เดินหน+ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษ
ที่ ๘” ฉบับที่ ๕
๑.๓ สรุปผลการเดินทางไปเยีย่ มชมและหารือเกี่ยวกับ
การถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ เมืองสังทอง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๔ พิธีเป@ดงาน “เกษตรแฟร ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๙”
๑.๕ พิธีลงนามความรวมมือการพัฒนาคลังความรูด+ ิจิทัล
และฐานข+อมูลจดหมายเหตุ
๑.๖ ความรวมมือกับสภาเกษตรกรแหงชาติ
๑.๗ กิจกรรม “ปHIนประสานสัมพันธเลียบคลองบางเขน”

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๒๙ หน+า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๘ หน+า

รับรอง โดยมีข+อแก+ไข รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ประธานฯ ได+ให+ข+อสังเกต รายละเอียดใน
รายงานการประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

- ฝPายเลขานุการ

- นําเสนอสภามก.
พิจารณาในเดือน
กุมภาพันธ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๗๒ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๗๓ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหน+าการดําเนินการสรรหาผู+บริหารหนวยงาน ทราบ
จํานวน ๒ หนวยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑
๔.๒
๔.๓

ความคืบหน+าการเสนอขอโปรดเกล+าฯ แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การน+อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
รายงานความคืบหน+าการดําเนินงานโครงการบริหารศูนย
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ พร+อมที่พัก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม7มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

๖.๓
๖.๔

การขออนุมัติรางข+อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด+วย
กลุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๖ ฉบับ

เห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเวลาไมเพียงพอ
ที่จะศึกษาข+อบังคับดังกลาว เนื่องจากระยะเวลาจํากัด
จึงขอให+ถอนเรื่องออกไปกอน โดยให+นําไปพิจารณา
ในการประชุมเดือนกุมภาพันธพร+อมกับรางข+อบังคับ
วาด+วยการสรรหาผู+บริหาร เพื่อให+การกําหนด
รายละเอียดเปNนไปอยางสอดคล+อง
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให+ดํารง
ตําแหนงผู+ชวยศาสตราจารย ๒ ราย และ
รองศาสตราจารย ๒ ราย ตามเสนอ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูส+ อน อนุมัติ และขอให+แก+ไขข+อ ๗ การเทียบภาระงาน
ในมหาวิทยาลัย
สําหรับผู+ดํารงตําแหนงในสภาข+าราชการ
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๑/๒๕๕๙)

-๒-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๗๑ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๖๓ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๖๔, ๐๖๕, ๐๖๖, ๐๖๗,
๐๖๘ และ ๐๖๙ ลว. ๒๗
ม.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปHตยกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

๗.๒

การอนุมัติปด@ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสงเสริมสุขภาพ

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

๗.๓

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย ทราบและเห็นชอบ
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร
๑. อนุมัติให+คณะวิศวกรรมศาสตรเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร
๒. อนุมัติให+คณะเศรษฐศาสตรเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
๓. อนุมัติให+คณะสัตวแพทยศาสตรเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร
๔. อนุมัติให+คณะวิทยาการจัดการเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
๕. อนุมัติให+คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร+ ับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. อนุมัติให+คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร+ ับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

-๓-

วาระที่
๗.๔

เรื่อง
การอนุมัติยกเลิกการใช+หลักสูตรรวม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๗๐ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจ+งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๐๗๔ ลว. ๒๗ ม.ค.
๒๕๕๙
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๘ ม.ค.
๒๕๕๙

ทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒

สรุปการเข+ารวมประชุมคณบดี และการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) ในรอบปD พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห+องประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปD

วาระลับ
๖.๒

การพิจารณาแตงตั้งผู+รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ลับ)

ให+แตงตั้ง นายจงรัก วัชรินทรรัตน คณบดีคณะ
วนศาสตร เปNนผูร+ ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เปNนต+นไป สืบตอแทน รองศาสตราจารยบัญชา
ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
จนกวาจะได+มีคําสั่งเปNนอยางอื่น

- จัดทําคําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภามก.
ลงนาม

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

-๔-

