
 
 

        สรุปนโยบายและมตจิากการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
  วันจันทร�ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   
วาระที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทราบ  
๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ แต งตั้งนายกสภา-
มหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2  

 
ทราบ และประธานฯ ได�ขอความเห็นชอบในหลักการ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการ
ดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลยั เพื่อให�การ
ประชุมดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยและสร�างความ 
มีส วนร วมระหว างสภามหาวิทยาลยัและผู�บริหาร
มหาวิทยาลยั(รายละเอียดในรายงานการประชุม 
สภา มก. ๔/๒๕๕๘) 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 พ.ศ. ๒๕๕๘ ทราบ - - - 
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ�งให�ทราบ 

๑.๒.๑ ข�อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ป=การศึกษา 
๒๕๕๗  

 
ทราบ  
 

 
- 

 
- 

 
- 

๑.๒.๒ ความคืบหน�าร างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 พ.ศ. ..... 

ทราบ และเห็นชอบในหลักการแต งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2เปAน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ และที่ประชุมได�มีการ
อภิปรายและมีข�อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม 
(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 หน�า 

รับรอง โดยไม มีข�อแก�ไข และรับทราบรายงานการ
ประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกร2ที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได�มีการเวียนรับรองรายงาน 
การประชุมดังกล าวไปแล�วเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน  
พ.ศ.๒๕๕๘ 

- - - 



- ๒ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ไม8ม)ี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  

๔.๑ การทบทวนคณะกรรมการและคณะทํางานที่แต งตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลยั 

ขอให�กรรมการนําข�อมูลไปพิจารณา และเสนอสภา-
มหาวิทยาลยัพิจารณาในโอกาสต อไป อนึ่ง เพื่อให�
การดําเนินงานเปAนไปอย างต อเนื่อง  ประธานฯ 
ขอให�คณะกรรมการชุดต างๆ ปฏบิัติหน�าที่ไปก อน 
จนกว าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม  

- - - 

๔.๒ การแต งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู�อํานวยการสํานักส งเสริม
และฝJกอบรม 

เห็นชอบให�แต งตั้ง นายลักษณ2  วจนานวัช กรรมการ
สภามหาวิทยาลยัผู�ทรงคุณวุฒิ เปAนประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู�อํานวยการสํานักส งเสรมิ 
และฝJกอบรม 

- จัดพิมพ2ประกาศสภาฯ  
- เสนอนายกสภาฯ  
ลงนาม 

ฝDายเลขานุการ - ประกาศสภาฯ ลงวันที่ 
๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘  

๔.๓ ขอขอขยายเวลาดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค- 
การสัตวแพทย2 

อนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย2ออกไปจนกว าการสรรหาจะแล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว�ในแผนงานการสรรหา คือ 
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

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

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  (ไม8มี) 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑ แต งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 เห็นชอบให� ศาสตราจารย2สืบศักดิ ์ สนธิรัตน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ เปAนอุปนายก
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2 ทั้งนี้ ตั้งแต การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๘ วันจันทร2ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปAนต�นไป  

- จัดพิมพ2ประกาศสภาฯ  
- เสนอนายกสภาฯ  
ลงนาม 
- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนอเลขานุการลงนาม 
 

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

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม8มี) 

 
 



- ๓ - 

 

 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต-องดําเนินการ ผู-ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ การเสนอขอโปรดเกล�าฯ แต งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2 (ลับ)  

ที่ประชุมได�สอบถามข�อมลูและรับฟPงคําชี้แจงแล�ว
รับทราบมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร2 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร2ที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- จัดทําบันทึกแจ�งมต ิ
- เสนออธิการบดลีงนาม 
 

- สํานักงาน
กฎหมาย 

 

๘.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ครั้งที่  
๕/๒๕๕๘ 

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. 
๔/๒๕๕๘) 

- - - 
 

     ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ   

๙.๑ นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู�บริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 ได�ให�ข�อมลูยอดเงินบริจาคสมทบบัญชี 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2เพื่อเนปาล” เพื่อช วยเหลือ
ผู�ประสบภยัแผ นดินไหวในสหพันธ2สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล เมื่อวันเสาร2ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
มียอดบริจาค ณ ปPจจุบัน รวมทั้งสิน้ จํานวน ๙๑๗,๕๗๐.๓๔ 
บาท (เก�าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห�าร�อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสี่
สตางค2) 

ทราบ - - - 
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