สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และประธานฯ ไดขอความเห็นชอบในหลักการ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการ
ดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
ประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและสรางความ
มีสวนรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย(รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ๔/๒๕๕๘)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ ขอมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ป=การศึกษา
๒๕๕๗
๑.๒.๒ ความคืบหนารางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2 พ.ศ. .....

ทราบ และเห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2เปAน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และที่ประชุมไดมีการ
อภิปรายและมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๔/๒๕๕๘)

- จัดพิมพ2ประกาศสภาฯ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

ฝDายเลขานุการ

- ประกาศสภาฯ ลงวันที่
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทร2ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๒๗ หนา

รับรอง โดยไมมีขอแกไข และรับทราบรายงานการ
ประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกร2ที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งไดมีการเวียนรับรองรายงาน
การประชุมดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๘

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ขอใหกรรมการนําขอมูลไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสตอไป อนึ่ง เพื่อให
การดําเนินงานเปAนไปอยางตอเนื่อง ประธานฯ
ขอใหคณะกรรมการชุดตางๆ ปฏิบัติหนาที่ไปกอน
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม
เห็นชอบใหแตงตั้ง นายลักษณ2 วจนานวัช กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปAนประธาน
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และฝJกอบรม
อนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย2ออกไปจนกวาการสรรหาจะแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงานการสรรหา คือ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ไม8ม)ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

การทบทวนคณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย

๔.๒

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และฝJกอบรม

๔.๓

ขอขอขยายเวลาดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย2

- จัดพิมพ2ประกาศสภาฯ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

ฝDายเลขานุการ

- ประกาศสภาฯ ลงวันที่
๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝDายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๒๘๒
ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดพิมพ2ประกาศสภาฯ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝDายเลขานุการ

- ประกาศสภาฯ ลงวันที่
๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม8มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

แตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2

เห็นชอบให ศาสตราจารย2สืบศักดิ์ สนธิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปAนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ทัง้ นี้ ตั้งแตการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ครั้งที่
๔/๒๕๕๘ วันจันทร2ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เปAนตนไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม8มี)

-๒-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๘๓
ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต-องดําเนินการ

ผู-ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑

การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 (ลับ)

๘.๒

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ครั้งที่
๕/๒๕๕๘

ที่ประชุมไดสอบถามขอมูลและรับฟPงคําชี้แจงแลว
รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร2ที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๔/๒๕๕๘)

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนออธิการบดีลงนาม

- สํานักงาน
กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
๙.๑

นายอนามัย ดําเนตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ทราบ
ผูบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2 ไดใหขอมูลยอดเงินบริจาคสมทบบัญชี
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2เพื่อเนปาล” เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยแผนดินไหวในสหพันธ2สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล เมื่อวันเสาร2ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มียอดบริจาค ณ ปPจจุบัน รวมทั้งสิน้ จํานวน ๙๑๗,๕๗๐.๓๔
บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบบาทสามสิบสี่
สตางค2)

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

-๓-

