สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
สู&ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๙
๑.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เมษายน - ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๑.๓ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เพื่อสังคมแห&งอนาคต
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง แต&งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
๑.๒.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง แต&งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ
๑.๒.๓ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง แต&งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ ซึ่งเลือกจากคณาจารย$ประจํา
๑.๒.๔ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ เรื่อง แต&งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
๑.๒.๕ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒภิ ายใน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหน&งคณบดี
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าดวยคณะกรรมการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง
๑.๒.๖ สรุปลําดับและความคืบหนาในการจัดทําประกาศ
ระเบียบ และขอบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๓๖ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
/๔๗๖ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ รับรอง โดยไม&มีขอแกไข
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร$ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒๖ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารหน&วยงาน ทราบ
จํานวน ๕ หน&วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน&ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ผูทรงคุณวุฒิ
ความคืบหนาการดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ซึ่งเลือกจากคณาจารย$ประจํา
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(ร&าง) วิสัยทัศน$และยุทธศาสตร$การพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ ระยะ ๑๒ ปF (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร&าง) วิสัยทัศน$และ
ยุทธศาสตร$การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
ระยะ ๑๒ ปF (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อมอบให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยนําไปจัดทํารายละเอียดและ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ เสนอต&อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต&อไป
๒. อนุมัติใหใช (ร&าง) วิสัยทัศน$และยุทธศาสตร$
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ระยะ ๑๒ ปF
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อเปJนกรอบในการ
ดําเนินการสรรหาผูบริหารส&วนงานไปพลางก&อน

-๒-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดพิมพ$ประกาศฯ และ
ขอบังคับ มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดพิมพ$คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- ประกาศ และขอบังคับ
มก. ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
และ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

- ฝLายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก.
ที่ ๘/๒๕๕๙
ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๑ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๖ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ๕/๒๕๕๙)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม:มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติร&างขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับ
การศึกษาและนิสติ จํานวน ๖ ฉบับ

อนุมัติ

๖.๒

การแต&งตั้งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

๖.๓

การแต&งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร$
กําแพงแสน

๖.๔

การขออนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน&งทางวิชาการ

อนุมัติใหแต&งตั้ง ศาสตราจารย$เกียรติคณ
ุ พลเรือโท
นิรุทธิ์ หงส$ประสิทธิ์ ดํารงตําแหน&งในการบริหาร
เปJนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สืบต&อจาก
พลเรือเอก สุพิทย$ อํานวย โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน&ง ๔ ปF ตั้งแต&วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เปJนตนไป ทั้งนี้ นายชุมพล พรประภา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ไดมีขอเสนอแนะเพิม่ เติม (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)
อนุมัติใหแต&งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร$ กําแพงแสน โดยมี นายชุมพล
พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปJนประธานกรรมการสรรหา
อนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ ๙ ราย และ รอง
ศาสตราจารย$ ๓ ราย รวม ๑๒ ราย ทั้งนี้ มอบเปJน
นโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อเปJนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลว ควรจะดําเนินการอย&างไรให

-๓-

วาระที่

เรื่อง

๖.๕

การแต&งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน&งศาสตราจารย$เกียรติคณ
ุ

๖.๖

การขอยกเลิกการแต&งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน&ง
รองศาสตราจารย$

๖.๗

รายงานการวิเคราะห$ผลการประเมินคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ประจําปFการศึกษา ๒๕๕๗
การขออนุมัติใชชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$” ต&อทายชื่อ
สมาคมพัฒนาสังคม

๖.๘

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ตําแหน&งทางวิชาการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการวางระบบและ
ระเบียบ เพื่อกําหนดเปOาหมายว&าในอีก ๓ ปF ๕ ปF
๑๐ ปF จะเปJนอย&างไร เพราะถือว&าตําแหน&งทาง
วิชาการเปJนดัชนีชี้วัดความเปJนสากลดานวิชาการ
อนุมัติใหแต&งตั้ง ศาสตราจารย$พรี ะศักดิ์ ศรีนิเวศน$
เปJนศาสตราจารย$เกียรติคุณ ตั้งแต&วันที่ ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปJนตนไป ซึ่งเปJนวันที่คณะรับเรื่อง
เห็นชอบยกเลิกการแต&งตั้ง ผูช&วยศาสตราจารย$ศนิ
ลิ้มทองสกุล ใหดํารงตําแหน&งรองศาสตราจารย$
เพื่อดําเนินการใหเปJนไปตามเกณฑ$ ก.พ.อ. กําหนด
เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๒ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๕ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๗ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๓ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๕๐ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๔๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

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

อนุมัติ ทั้งนี้ นายชนิตร ชาญชัยณรงค$ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอสังเกต
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๕/๒๕๕๙)

- ฝLายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑
๗.๒
๗.๓

การอนุมัติเปQดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทราบและเห็นชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร$ชีวภาพทางสัตวแพทย$ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร$ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
การอนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ทราบและเห็นชอบ
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
ทราบและเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ศัตรูพืชและสัตว$ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และสิ่งแวดลอมศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๔-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๗.๔

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย$ประจําหลักสูตรและอาจารย$
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

๗.๕

การอนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา

ทราบและเห็นชอบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๔๖๖, ๔๖๗, ๔๖๘, ๔๖๙,
๔๗๐, ๔๗๑, ๔๗๒, ๔๗๓,
๔๗๔, ๔๗๕, ๔๗๗
ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙
-

๗.๖

การอนุมัติปริญญาบัตรแก&ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปFการศึกษา ทราบและเห็นชอบ
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๐ คน รวม ๗๐ คน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารตองการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเงิน ใหเสนอมายังรักษาการแทน
อธิการบดีหรือรักษาการแทนรองอธิการบดีฝLาย
การเงิน ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ไดใหขอสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ๕/๒๕๕๙)
ทราบ และขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําสรุป
แผนการบริหารจัดการและการวางระบบการจัดเก็บ
ค&าธรรมธรรม การจัดสรรเงิน ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต&อไป

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓

๘.๔

รายงานการจ&ายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑ รายการ
ปฏิทินการศึกษา ปFการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ณ วันที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ ประจําปFการศึกษา ๒๕๕๗

-๕-

วาระที่
๘.๕

เรื่อง
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ครั้งที่
๖/๒๕๕๙ วันจันทร$ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย$ ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปF มก. บางเขน

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
๙.๑

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ
ดานการวิชาการและดานการวิจยั (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)

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

-๖-

