เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘
http://www.kucouncil.ku.ac.th

ฉบับปฐมฤกษ์ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดทาโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓ e-mail: kucouncil@ku.ac.th


สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เ ป็ น องค์ ก รสู ง สุ ด ในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตามมาตรา ๒๒ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ บัญ ญัติอานาจหน้าที่ในการควบคุมดู แลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลั ย ซึ่ ง
รวมถึงการวางนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญา พิ จารณาการจัดตั้ง
การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา พิจารณา
เสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ ตลอดจน
แต่ งตั้ ง และถอดถอนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นอกจากนี้ ยั ง มี อานาจและหน้ าที่ ใ นการอนุ มัติ งบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ข อง
มหาวิท ยาลั ย วางระเบีย บและออกข้อบั งคับ ต่ างๆ เกี่ย วกั บการเงิ นและทรัพ ย์สิ นของมหาวิท ยาลั ย รวมถึง พิจารณาและให้ค วาม
เห็ นชอบในเรื่ องที่ เกี่ย วกับ กิจการของมหาวิท ยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ และในเรื่องอื่นๆ ที่ มิได้ ระบุให้ เป็นหน้ าที่ ของผู้ใดผู้ห นึ่ ง
โดยเฉพาะ ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลเชิงนโยบายสู่ประชาคมอย่างทั่วถึงทุกระดับ จึงมีความสาคัญ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพันนา โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย บนหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพันนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ตามนโยบาย KU++ Super Plus เป็นกลไกในการเชื่อมโยงฝ่ายนโยบายกับฝ่ายบริหาร
“เดิ น หน้ ามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ สู่ท ศวรรษที่ ๘” จึ งจั ด ท าขึ้ นเพื่ อเสนอข้ อมู ลข่ าวสารและสาระส าคั ญ ของการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ประชาคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อจะได้ร่วมกันพันนาให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจริญก้าวหน้า สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ สืบไป
วันที่ประชุม
(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.
ชุดปัจจุบัน)

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(๑)
 รับทราบรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งได้มีการเวียนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไป
แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
 มติให้เชิญผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ
 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพันนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรั
(๒)
 เชิญผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งแรก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
 ผู้นานิสิตเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 จัดทาเว็ปไซต์สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.kucouncil.ku.ac.th)
 อนุมัติจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอนุมัติร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 มติมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ
รั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพันนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั
(๓)
 รายงานการขอเข้าพบรั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
อุดมศึกษาเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน  รายงานการอภิปราย “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๘
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒
วันที่ประชุม
(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.
ชุดปัจจุบัน)

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม มก.” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๔)
เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิเศษ (ลับ)
 มติให้ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม่
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม  มติเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๘
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ รวมทั้งเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภายหลัง จนถึงมติในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ เมื่อศุกร์วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย
 มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
 มติให้ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี สืบต่อจาก นายอนามัย ดาเนตร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
(๕)
 รับทราบเรื่องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  รับทราบเรื่องนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เชิญรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก ผู้อานวยการกอง ร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกากับของรั ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 สานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดพิมพ์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
จานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อมอบแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 รับทราบคาสั่งศาลปกครองกลาง ห้ามสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินการอย่างใดๆ อันมีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี เป็นการชั่วคราว
 แต่งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคาสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 มติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีคาสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป
 มติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุนิ จานวน ๙ คน
 เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั โดยใช้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นครั้งแรก
(๖)
 รับทราบเรื่องที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งคาสั่งศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลข
พิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒
ดาที่ บ. ๒๗๗/๒๕๕๘) เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณา ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาดาเนินการตามคาสั่งศาล
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
 รับทราบเรื่องที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งคาสั่งศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลข
ดาที่ บ. ๒๗๗/๒๕๕๘) เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณา ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาความประสงค์ในการยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งศาล
 มติไม่เพิกถอนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 มติให้สภามหาวิทยาลัยฯ อุทธรณ์คาสั่งศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 มอบอานาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งถูกฟ้องคดีปกครอง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดี ได้ทุกศาล ทุกคดี จนกว่าคดีจะถึง

๓
วันที่ประชุม

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.
ชุดปัจจุบัน)

(๗)
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘












ที่สุด รวมทั้งให้มีอานาจ มอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการดาเนินคดีปกครองแทน และมอบอานาจ
ช่วงต่อไปด้วย
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดี จานวน ๑๕ ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพันนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รั ชุดใหม่
แต่งตั้งคณะกรรมการพันนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั (ก.พ.ม.)
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผูบ้ ริหาร
โครงการ “คืนจักรยานสู่เกษตรกลาง บางเขน”
โครงการ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ วิทยาเขต”
อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ทาหน้าที่แทน
คณะกรรมการวิชาการ ในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยฯ เคยมอบอานาจให้ที่ประชุมคณบดีทาการแทน
รับทราบการอุทธรณ์คาสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

