สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันจันทรที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงขอมูล
เพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภา มก. ๑๐/๒๕๕๖)

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ แนะนํา นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคม
นิสิตเก!ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ในพระบรมราชูปภัมภ&
(ส.มก.) ไดรับการโปรดเกลาฯ แต!งตั้งเป2นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคลายวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย&นิวตั ิ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัย อายุครบ ๗๓ ป: เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อายุครบ ๗๒ ป: เมื่อวันเสาร&ที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๓ สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูบริหารวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เขาร!วมประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนขอมูลทีเ่ ป2น
ประโยชน&ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการพิจารณา
ร!างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. ...
ซึ่งไดผ!านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลว เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

(ต!อ)

โดยขั้นตอนต!อไปจะดําเนินการเสนอสภาผูแทนราษฎร
ในวาระที่ ๒ ต!อไป
๑.๒.๒ เรื่องอื่น ๆ
๑. หนังสือป:ที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒. แผนยุทธศาสตร&มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
ระยะ ๑๐ ป: (พ.ศ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) 10-Years
Strategic Plan of Kasetsart University (A.D. 2013
-2022)
๓. สูจิบัตร ครบรอบ ๖๐ ป: สมาคมนิสิตเก!า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในพระบรมราชูปถัมภ&
(ส.มก.)
๔. KU News ข!าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
ป:ที่ ๑๘ ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, ฉบับที่
๑๓๑ ประจําวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, ฉบับที่
๑๓๒ ประจําวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่
๑๓๓ ประจําวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. นายพันธ&ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ& กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูมีจิตศรัทธาร!วมถวายผากฐินสามัคคี
ร!วมกับศูนย&เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส&และคอมพิวเตอร&
แห!งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี
แห!งชาติ (สวทช.) เพื่อหาทุนสมทบการสรางโรงเรียน
วัดศรีบุญเรืองปริยตั ิศึกษา ทอดถวาย ณ วัดศรีบญ
ุ เรือง
บานติ้ว ตําบลกุดปiอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ในวันอาทิตย&ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&กําหนดการถวายผากฐิน
พระราชทาน ประจําป: ๒๕๕๖ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๒-

วาระที่

เรื่อง

(ต!อ)

ตําบลบางขะแยง อําเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร&ที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๙ น.

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& รับรอง โดยใหแกไขดังนี้
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร&ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. หนา ๙ วาระที่ ๑.๒.๕ บรรทัดที่ ๑๙
จํานวน ๓๐ หนา
จาก “ผูช!วยศาสตราจารย&วราภา มหากาญจนกุล
ผูช!วยรองอธิการบดีฝiายวิจัย” แกไขเป2น “ผูช!วยศาสตราจารย&วราภา มหากาญจนกุล ผูช!วยอธิการบดีฝiายวิจัย”
๒. หนา ๑๙ ลําดับที่ ๖.๒ จาก “นายอนุสรณ&
จรูญพงศ&” แกไขเป2น “นายอนุสรณ& กุลวงษ&”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒
๓.๓

รายงานความคืบหนาการแต!งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวนศาสตร&
รายงานความคืบหนาการแต!งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร&
รายงานความคืบหนาการแต!งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยศาสตร&

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

ขอเสนอการปรับโครงสรางหน!วยงาน วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายกันอย!างกวางขวาง
พรอมทั้งรับความฟoงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูเขาร!วมประชุม
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๑๐/๒๕๕๖)
-๓-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ในการนี้ อธิการบดีขอรับไปพิจารณาการปรับ
โครงสรางหน!วยงานของวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ใหเป2นรูปแบบเดียวกัน โดยจะ
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา และจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต!อไป
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่อธิการบดีเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑
๖.๒
๖.๓

การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
ว!าดวยการบริหารงานวิจยั เงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร& พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร&
ในระยะ ๔ ป: (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ& พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่
๒๗ กุมภาพันธ& พ.ศ. ๒๕๖๑)
นโยบายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร& ในระยะ ๔ ป:
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๖.๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
จํานวน ๓ หน!วยงาน

๖.๕

การพิจารณาการต!อเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การแต!งตั้งคณบดีคณะเกษตร

๖.๖

อนุมัติ
เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับเปpาหมายนโยบาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ (รายะเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ๑๐/๒๕๕๖)
เห็นชอบ
เห็นชอบรายงานตามเสนอ และขอใหหน!วยงานและ
มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ไป
พิจารณาดําเนินการต!อไป
เห็นชอบตามเสนอ
ใหแต!งตั้ง ผูช!วยศาสตราจารย&สุตเขตต& นาคะเสถียร
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาพืชไร!นา
คณะเกษตร ดํารงตําแหน!งในการบริหารเป2นคณบดี
-๔-

- จัดพิมพ&ประกาศสภา มก. - ฝiายเลขานุการ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- ฝiายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- จัดพิมพ&คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๙๖๕
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๙๖๕
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๔๒๔,
๑๘๔๒๕, ๑๘๔๒๖,
๑๘๔๒๗ ลว. ๖ พ.ย.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๔๒๘
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๖/๒๕๕๖ ลว. ๒๘ ต.ค.
๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๖.๗

การขออนุมัติกําหนดตําแหน!งและแต!งตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหน!งทางวิชาการ

๖.๘

การขออนุมัติเทียบตําแหน!งทางวิชาการให นายชลอ
จารุสุทธิรักษ& ดํารงตําแหน!งผูช!วยศาสตราจารย&
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร&สิ่งแวดลอม สังกัดคณะ
สิ่งแวดลอม
การขอพนจากตําแหน!งในการบริหารเป2นผูอํานวยการ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย&เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร&

๖.๙

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

คณะเกษตร สืบต!อจาก รองศาสตราจารย&วิจารณ&
วิชชุกิจ ตั้งแต!วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป2นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน!ง ๔ ป:
อนุมัติกําหนดตําแหน!งและแต!งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน!งผูช!วยศาสตราจารย& ๔ ราย
และรองศาสตราจารย& ๒ ราย
อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๓๓๐
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๑๗
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๒๐
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

อนุมัติให รองศาสตราจารย&สมชาย ธนสินชยกุล
พนจากตําแหน!งผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย&เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร& ตั้งแต!
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๐๔
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๑๖
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๑๕,
๑๘๔๑๘, ๑๘๔๑๙
และ ๑๘๔๒๑ ลว. ๖ พ.ย.
๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

การอนุมัติหลักสูตรใหม!ของคณะมนุษยศาสตร&
จํานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก หลักสูตรใหม! พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา หลักสูตรใหม! พ.ศ. ๒๕๕๖
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย&ประจําหลักสูตรและ
อาจารย&ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะสังคมศาสตร&
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะมนุษยศาสตร&

-๕-

วาระที่

๗.๓

๗.๔

๗.๕
๗.๖

เรื่อง
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร&การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วนศาสตร& หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร&และ
เทคโนโลยีทางไม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ของคณะวนศาสตร&
การอนุมัติใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปsดรายวิชา ๐๔๘๐๔๔๔๔ ออยและการใช
ประโยชน& (Sugarcane and Utilization) ๓(๓-๐-๖)
หน!วยกิต เป2นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
การอนุมัติปริญญาแก!ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําป:
การศึกษา ๒๕๕๕ และประจําป:การศึกษา ๒๕๕๖
๑. ประจําป:การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับบัณฑิต
ในสาขาวิชาต!าง ๆ จํานวน ๕ คน
- ระดับบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
- ระดับอนุปริญญา จํานวน ๑ คน
(คณะเกษตร กําแพงแสน)
๒. ประจําป:การศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๓๒ คน
- ดุษฎีบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
- มหาบัณฑิต
จํานวน ๒๘ คน
ความร!วมมือทางวิชาระหว!างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
กับต!างประเทศในเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

ทราบ

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
-๖-

- ฝiายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๒๒
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๗.๗

รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๓ ราย

๗.๘

ข!าวประชาสัมพันธ& มก. ป:ที่ ๓๑ ฉบับที่ ๕๔ วันศุกร&ที่
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงป:ที่ ๓๑ ฉบับที่ ๕๗
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๔ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ในวันจันทร&ที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร& วิทยาเขตบางเขน โดยประชุมร!วมกับ
ผูบริหารทุกวิทยาเขต

๗.๙

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝiายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

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

-๗-

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๔๒๓
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๖
-

