สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
-จัดทําประกาศสภามก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๙ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%พบ
ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% “เดินหนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%สู+ทศวรรษที่ ๘” ณ บางเขน
และวิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๑.๑.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ค.ศ. ๒๐๑๕
(QS World University Ranking 2015)

๑.๑.๓ กําหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย%
กําพล อดุลวิทย% อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทราบ

ทราบ และมีมติดังนี้
๑. มอบหมายรักษาการแทนรองอธิการบดีฝPาย
ประกันคุณภาพพิจารณาศึกษาผลการจัดอันดับของ
Times Higher Education World University
Rankings แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต+อไป
๒. แต+งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร+างกรอบ
แนวทางการส+งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%สู+การเป]นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก โดยมี นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เป]นประธานอนุกรรมการ
ทราบ

วาระที่

เรื่อง

๑.๒

เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%แจงกําหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปgการศึกษา ๒๕๕๗
จํานวน ๕ วัน ตั้งแต+วันจันทร%ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึงวันศุกร%ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และกําหนดการเขาร+วม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปgการศึกษา ๒๕๕๗
๑.๒.๒ โครงการ “คืนจักรยานสูม+ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%”
โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการระหว+างเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - เดือนกุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% เรื่อง กําหนด
อัตราค+าเบีย้ ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร%

๑.๒.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%นําเสนอความกาวหนา
ของการพัฒนาสารสนเทศภาพและโครงการตนแบบ Super
-Data-MIS

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๕๒ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

-

-

-

-

-

-

ทราบ และที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลว ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแกไขวันที่ประกาศมีผล
บังคับใชใหม+ โดยขอใหมีผลบังคับใชกับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%ที่จะได
มีการสรรหาและไดมาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. ๒๕๕๘
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร%ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๓๖ หนา

รับรอง โดยใหแกไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
๑. หนา ๑๘ บรรทัดที่ ๗ ขอ ๑ เป]นดังนี้
“๑. มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร% (ก.บ.ม.) ทําหนาที่แทนคณะกรรมการ
วิชาการในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยเคยมอบอํานาจให
ที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% (ก.บ.ม.) เดิม ทําหนาที่
แทนสภามหาวิทยาลัยประหนึ่งอนุกรรมการของ

-๒-

วาระที่

เรื่อง

(ต+อ)

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย จนกว+าจะไดมีคณะกรรมการ
วิชาการตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร% พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. หนา ๒๗ ตารางเปลีย่ นแปลงอาจารย%ประจํา
หลักสูตรและอาจารย%ผรัู บผิดชอบหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร% หลักสูตรที่ ๓ จาก “๓) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต%และ
ไอโวโทป ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕” เป]น “๓) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต%และ
ไอโซโทป ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารหน+วยงาน ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แต+งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
๔.๑.๑ รายงานความคืบหนาการรับอุทธรณ%ของศาล
ปกครองสูงสุด
๔.๑.๒ การหารือปqญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แต+งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

นโยบายการจัดทําแผนและยุทธศาสตร%การบริหารเชิงระบบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%

ใหแต+งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร+างกรอบนโยบาย
เปsาหมาย ยุทธศาสตร% และแนวทางการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% โดยมี
รองศาสตราจารย%พีรเดช ทองอําไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป]นประธานอนุกรรมการ

-๓-

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๒ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งตําแหน+งทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน+งผูช+วยศาสตราจารย% ๓ ราย
รองศาสตราจารย% ๒ ราย และศาสตราจารย% ๑ ราย
การแต+งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร% ศรีราชา
ใหแต+งตั้ง ผูช+วยศาสตราจารย%ศภุ ชาติ สุขารมณ%
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร%
คณะเศรษฐศาสตร% ดํารงตําแหน+งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร% ศรีราชา ตั้งแต+วันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป]นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน+ง
สี่ปg
การขออนุมัติร+างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
จํานวน ๕ ฉบับ และประกาศ ๑ ฉบับ
เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% จํานวน ๕ ฉบับ

- จัดทําคําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๖/๒๕๕๘ ลว. ๕ ต.ค.
๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๕๓ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม จํานวน ๕ ฉบับ

- ฝPายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

๖.๔

การขออนุมัติร+างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
จํานวน ๕ ฉบับ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๕๐ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

๖.๕

สรุปการพิจารณาการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจํา
ปgงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การขอเขาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขต
กําแพงแสน เพื่อติดตั้งสถานีเฝsาตรวจนิวไคลด%กัมมันตรังสี
RN65

อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
ว+าดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพขาราชการ
เป]นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ว+าดวยกําหนดอัตรา
การเบิกจ+ายเงินประจําตําแหน+งรักษาการแทน
อธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และ
รักษาการแทนผูช+วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้
ใหนําขอบังคับอีก ๓ ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาครั้งต+อไป
เห็นชอบแนวปฏิบัติตามเสนอ

-

-

-

ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายกันอย+างกวางขวาง
โดยไดพิจารณาถึงผลกระทบขอดีขอเสียที่อาจเกิดขึ้น
จากการสนับสนุนใหใชพื้นที่ภายในวิทยาเขต

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๓ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

๖.๒

๖.๓

๖.๖

-๔-

วาระที่

เรื่อง

(ต+อ)

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๔ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๕ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๖ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

กําแพงแสน แต+เนื่องจากเรื่องนี้ไดเคยมีขอตกลงการ
อนุญาตใหใชพื้นที่ดังกล+าวแลว ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบ
สนับสนุนในหลักการ และไดใหขอคิดเห็นเพิม่ เติมว+า
เนื่องจากปqจจุบันบริบทและ สภาพแวดลอมของ
วิทยาเขตกําแพงแสนไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงควรคํานึงถึงความจําเป]นในการใชพื้นที่ตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานการเรียน
การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
ประกอบกับเงื่อนไขการจัดตั้งสถานีเฝsาตรวจนิวไคลด%
กัมมันตรังสี (RN65) ตามที่สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติเสนอ อาจส+งผลกระทบต+อมหาวิทยาลัย
ในอนาคตเกี่ยวกับขอจํากัดการใชพื้นที่รอบนอก
สถานีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน%สูงสุดต+อวิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ประชุมฯ จึงมีมติมอบฝPายบริหาร
นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไป
ประกอบการเจรจากับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในการจัดทํากรอบขอตกลงความร+วมมือการเขาใช
พื้นที่วิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อจัดตั้งสถานีเฝsาตรวจ
นิวไคลด%กัมมันตรังสี (RN65) แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต+อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑
๗.๒
๗.๓

การอนุมัติปดx หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร%
จํานวน ๖ หลักสูตร
การอนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร%ศรีราชา จํานวน ๖ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ
ทราบและเห็นชอบ
ทราบและเห็นชอบ

-๕-

- ฝPายเลขานุการ
- ฝPายเลขานุการ

วาระที่
๗.๔
๗.๕
๗.๖
๗.๗

เรื่อง
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ%การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร%ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย%ประจําหลักสูตรและอาจารย%
ผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร% จํานวน
๓ หลักสูตร
การอนุมัติใหคณะต+างๆ เปxดรายวิชาใหม+ จํานวน ๓ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก+ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปgการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๓) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๖ คน
และอนุปริญญา ๑ คน

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๘ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝPายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๒๔๗ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๔

รายงานการจ+ายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๖ รายการ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๘ ในวันจันทร%ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย% ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%
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