สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ การขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.
๑.๑.๒ กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๙ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บางเขน
๑.๑.๓ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.พบ
ประชาคม มก.” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บางเขน
๑.๑.๔ การเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.เขารวม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ การแตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
๑.๒.๒ ความคืบหนาในการดําเนินการเพื่อนํารางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. พ.ศ. ... ที่ผานการ
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ไปประกาศใชเปCน
กฎหมาย

วาระที่

เรื่อง
๑.๒.๓ สรุปการอภิปราย “การเตรียมเปCนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บางเขน
๑.๒.๔ สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เปCนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร.ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๔๒ หนา

รับรอง โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

๓.๒

ขอมูลการประชุมหนวยงาน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทราบ และและประธานฯ ขอใหคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก แจงบุคลากรทุกคนให
ความสําคัญและใหความรวมมือในการเขารวม
ประชุมหนวยงานทุกครั้งดวย
รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารหนวยงาน ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม:มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

(ราง) นโยบาย เปJาหมาย ยุทธศาสตร. และแนวทาง
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน และ
ผูบริหารทุกทานนํา (ราง) นโยบาย เปJาหมาย
ยุทธศาสตร. และแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ไปพิจารณา โดยขอให
สงกลับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมายังสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ภายในวันที่ ๑๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย เพื่อจะไดรวบรวม

-๒-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๓๕
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายดานตางๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

๕.๓

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน

และสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พิจารณาในเดือนกรกฎาคมตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานเปCนไปอยางตอเนื่อง ประธานฯ
ขอใหคณะกรรมการชุดตางๆ ปฏิบัติหนาที่ไปกอน
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๓๖ ลว. ๒ ก.ค.
๒๕๕๘

- จัดพิมพ.คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม
- จัดพิมพ.คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๐, ๘๘๔๒
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
- คําสั่งสภา มก. ที่
๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐
มิ.ย. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๑, ๘๘๔๒
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

๖.๒

๖.๓

การแตงตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดลอม

อนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย.สรุ ัตน. บัวเลิศ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
เลขที่ ๒๓๓๓ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร.สิ่งแวดลอม
คณะสิ่งแวดลอม ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสิ่งแวดลอม
ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปCนตนไป
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป:
การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝRกอบรม
อนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย.ชูเกียรติ รักซอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
เลขที่ ๑๗๐๖ สังกัดสํานักสงเสริมและฝRกอบรม
กําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหารเปCน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝRกอบรม สืบตอจาก
ผูชวยศาสตราจารย.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปCนตนไป โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง ๔ ป:
การแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ใหชะลอการแตงตั้งประธานและเลขานุการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สํานัก และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการ สํานัก โดยขอใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สํานัก
การปฏิบัติงานฯ จัดทํารายงานรอบวาระการติดตาม

-๓-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๕
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

๖.๔
๖.๕

๖.๖

๖.๗
๖.๘

เรื่อง

มติที่ประชุม

และประเมินผลการดํารงตําแหนงของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ใหสภามหาวิทยาลัยใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตอไป
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย. จํานวน ๑๓ ราย และ
รองศาสตราจารย. จํานวน ๒ ราย
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร.
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาและวิศวกรรมศาสตร.
ศาสตร.และวิศวกรรมศาสตร. โดยมี นายชุมพล
พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปCนประธานกรรมการ
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากร
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากร
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี นางสาว
กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปCนประธานกรรมการ
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร.และ
เห็นชอบ
วิศวกรรมศาสตร. ในระยะ ๔ ป: (วันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบ
และอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ ๔ ป: (วันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๓๘
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๐๕ ลว. ๒๙ ก.ค.
๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๐๖ ลว. ๒ ก.ค.
๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๔
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๔
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- ฝMายเลขานุการ

- ฝMายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร.การเคลื่อนไหว
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบและเห็นชอบ

-๔-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๐๗ ลว. ๖ ก.ค.
๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๗.๒

การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๐๘ ลว. ๖ ก.ค.
๒๕๕๘

๗.๓

การอนุมัติแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓

ทราบและเห็นชอบ

- ฝMายเลขานุการ

๗.๔

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย.ประจําหลักสูตรและอาจารย. ทราบและเห็นชอบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร
๑. คณะบริหารธุรกิจ เปลีย่ นแปลงอาจารย.ประจํา
หลักสูตรและอาจารย.ผรัู บผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารย.
ประจําหลักสูตรและอาจารย.ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๖ หลักสูตร
๓. คณะศิลปศาสตร.และวิทยาศาสตร. เปลี่ยนแปลง
อาจารย.ประจําหลักสูตรและอาจารย.ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
เปลี่ยนแปลงอาจารย.ประจําหลักสูตร และอาจารย.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๕. คณะวิทยาศาสตร.และวิศวกรรมศาสตร. เปลีย่ นแปลง
อาจารย.ประจําหลักสูตรและอาจารย.ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. คณะมนุษยศาสตร. เปลี่ยนแปลงอาจารย.ประจํา
หลักสูตรและอาจารย.ผรัู บผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
การอนุมัติเปUดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
ทราบและเห็นชอบ
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร. เปUดรายวิชา ๐๑๕๐๓๕๗๕
หลักการปรับปรุงพันธุ.ดวยวิธีการทางอณูวิทยาในการผลิตสัตว.
เศรษฐกิจ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการ
ลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๐๙ ลว. ๖ ก.ค.
๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๐๑๐, ๐๑๑, ๐๑๒,
๐๑๓, ๐๑๔ และ ๐๑๕
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๘

-

-

๗.๕

-

-๕-

วาระที่

๗.๖
๗.๗

เรื่อง
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร. เปUดรายวิชา ๐๑๒๐๘๕๕๙
การจําลองการใชพลังงานของระบบในอาคาร
การอนุมัติยกเลิกการใหปริญญาแกนิสิต
การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป:การศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐๑ คน ดังนี้
- บัณฑิตศึกษา ๔๙ คน
- ปริญญาตรี ๕๒ คน

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

๘.๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.ขอนําเสนอเอกสารประชาสัมพันธ.
มก. ป:ที่ ๓๓ ฉบับที่ ๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึงฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ รายการ
การประชุมวิชาการนานาชาติรวมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา :
ขามขอบฟJาและพรมแดนแหงองค.ความรู โดยคณะ
มนุษยศาสตร.
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันจันทร.ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย. ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บางเขน
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได (ลับ)

-๖-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๔๓
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๘๓๗
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝMายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
๙.๑

ขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (ลับ)

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๕/๒๕๕๘)

ที่มาขอมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ)าน Account Nontri

-๗-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๔๓/๘๖๙๕
ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

