สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ
๑.๑

1.2

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
สู&ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๑๓ วันจันทร$ที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
1.2.1 หนังสือ “รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘” (มกราคม - กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.๒.๒ กําหนดการ งานศพ ศาสตราจารย$บรรเจิด คติการ
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ พระราชกิจสรงน้ําพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา
ในพระบรมมหาราชวัง และหมายกําหนดการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
1.2.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห&งชาติ เรื่อง
การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแห&งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัด
ระเบียบและแกไขปDญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒.๓ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห&งชาติ ที่ ๖๒
/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ
๑.๒.๔ ประกาศแต&งตั้งสมาชิกนิตบิ ัญญัติแห&งชาติเพิ่มเติม

วาระที่

เรื่อง

๑.๒
(ต&อ)

๑.๒.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมตั ิหลักการในการจัดสรรเงินอุดหนุน
ค&าใชจ&ายบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปIนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒.๖ ปฏิทินงบประมาณรายจ&าย ประจําปJงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๒.๗ สรุปพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปJการศึกษา
๒๕๕๘
๑.๒.๘ สรุปความคืบหนาในการจัดทําประกาศ ระเบียบ
และขอบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒.๙ การกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการ
งบลงทุนใหเปIนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
๑.๒.๑๐ แจงการวินิจฉัยเพื่อปฏิบตั ิตามคําสั่งหัวหนารักษา
ความสงบแห&งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๔๕ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ รับรอง โดยไมมีขอแกไข
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร$ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒๑ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารส&วนงาน
จํานวน ๖ ส&วนงาน

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ประจําป%บัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

-๒-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๕๓ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

- ฝOายเลขานุการ

- ขอบังคับ ลว.
- ประกาศ ลว.

- ฝOายเลขานุการ

- ขอบังคับ ลว.

- ฝOายเลขานุการ

- ขอบังคับ ลว.
- ประกาศ ลว.

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๔๖ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม7มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต จํานวน ๒ ฉบับ

๖.๒

การขออนุมัติร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$
เกี่ยวกับการอุทธรณ$และรองทุกข$ประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร$ จํานวน ๔ ฉบับ

๖.๓

ร&างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าดวยกรณีความผิด
ที่ปรากฏชัดแจงสําหรับพนักงานและขาราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ พ.ศ. ๒๕๕๙
การอนุมัตริ &างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ ว&าดวย
หลักเกณฑ$ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
การขออนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งตําแหน&ง
ทางวิชาการ

๖.๔
๖.๕

มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขตามขอสังเกตของที่ - จัดทําบันทึกแจงมติ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจัดทําตาราง
- เสนอเลขานุการลงนาม
เปรียบเทียบขอบังคับฉบับเดิมและร&างขอบังคับฉบับ
ใหม& แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวัน
จันทร$ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ๙/๒๕๕๙)
อนุมัติทั้ง ๔ ฉบับ
- จัดพิมพ$ขอบังคับและ
ประกาศ ๔ ฉบับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
อนุมัติ
- จัดพิมพ$ขอบังคับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
อนุมัติ
- จัดพิมพ$ขอบังคับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
- จัดทําบันทึกแจงมติ
ในการเสนอขอตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ สังกัด
- เสนอเลขานุการลงนาม
คณะวิศวกรรมศาสตร$ กําแพงแสน ตําแหน&ง
รองศาสตราจารย$ สังกัดคณะวิทยาศาสตร$และ
วิศวกรรมศาสตร$ และตําแหน&งศาสตราจารย$ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร$ จํานวน ๓ ราย ไม&ผ&านตาม
เกณฑ$ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่ผทรงคุ
ู ณวุฒิเพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน&งและแต&งตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ ๑๐ ราย

-๓-

วาระที่

เรื่อง

๖.๖

การขออนุมัติเทียบตําแหนงทางวิชาการ

๖.๗

การขออนุมัติยุติการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย"
ของ นายวินัย พฤกษะวัน

๖.๘

การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดีทดแทนกรรมการ
ที่ครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี

๖.๙

การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ"
อาหาร

๖.๑๐

หนังสือจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเป@นธรรม
เกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติเทียบตําแหน&งให นายดนุวศั สาคริก ดํารง
ตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร$การเมือง ต&อไป
ใหยุติการกําหนดตําแหน&งผูช&วยศาสตราจารย$ ของ
นายวินัย พฤกษะวัน และมอบกองการเจาหนาที่
ดําเนินการแจงผลการพิจารณาให ก.พ.อ. ทราบต&อไป
ดวย
แต&งตั้ง ผูช&วยศาสตราจารย$สุตเขตต$ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร เปIนกรรมการวิชาการ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒภิ ายใน ซึ่งเลือกจากคณบดี แทน ผูช&วยศาสตราจารย$เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน&งเมื่อวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
แต&งตั้ง รองศาสตราจารย$สมบัติ ชิณะวงศ$ ขาราชการ
บํานาญ ดํารงตําแหน&งในการบริหารเปIนผูอํานวยการ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ$อาหาร สืบต&อจาก
นางพัชรี ตั้งตระกูล โดยมีวาระการดํารงตําแหน&ง
๔ ปJ ตั้งแต&วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปIนตนไป
ทราบ และมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหน&ง
ทางวิชาการพิจารณาเสนอความเห็นเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต&อไป

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๔๗ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/9๔๘ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/9๔๙ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําคําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- คําสั่ง สภา มก. ที่
๑๐/๒๕๕๙ ลว. 2 พ.ย.
๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/9๕๐ ลว. 2 พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๔๔ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๔๓ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๕๙

-

-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑

การอนุมัติรวมโครงการภาคพิเศษ ของคณะเศรษฐศาสตร"

ทราบและเห็นชอบ

๗.๒

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย"ประจําหลักสูตรและอาจารย"
ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร ฉบับป% พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติปริญญาบัตรแก&ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปJ
การศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๕๑ คน

ทราบและเห็นชอบ

๗.๓

ทราบและเห็นชอบ

-๔-

- ฝOายเลขานุการ

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําประกาศสภา มก.
แต&งตั้งคณะทํางาน
๒ ฉบับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝOายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๕๑ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๕๙
- ประกาศสภา มก.
๒ ฉบับ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑

๘.๒
๓.๒

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร"ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระลับ
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได (ลับ)
ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" (ลับ)

เพื่อใหการพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย กษตรศาสตร" เป@นไป
ดวยความเรียบรอย สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียน
เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๙/๒๕๕๙)

- ฝOายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ไม7มี)

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

-๕-

