สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ.งให.ทราบ
๑.๑

1.2

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ
๐๕๐๙(๕).๕/๔๒๑๙ เรื่องเกี่ยวกับการขอใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบขอมูลและจัดส2งเอกสารเพิ่มเติมกรณีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรยืนยันการเสนอขอโปรดเกลาฯ
แต2งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; ต2อไป
1.2.1 เอกสาร “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
สู2ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๑๔ วันจันทร;ที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ สรุปความคืบหนาในการจัดทําประกาศ ระเบียบ
และขอบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒.๒ กําหนดการ “งานวันที่ระลึก งานนนทรีทรงปลูก ดนตรี
ทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

ทราบ

ทราบ

ทราบ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; รับรอง โดยไมมีขอแกไข
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทร;ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒๑ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารส2วนงาน
จํานวน ๕ ส2วนงาน

ทราบ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"เกี่ยวกับ
การศึกษาและนิสติ จํานวน ๒ ฉบับ

๑. อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคตน
ป5การศึกษา ๒๕๕๙
๒. อนุมัติใหแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร" วาดวยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให
ตรวจแกไขความเรียบรอยของรูปแบบการจัดหนา
และขอความ แลวดําเนินการออกขอบังคับฯ ตอไป
โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๐๐๓ ลว. ๑๕ พ.ย.
๒๕๕๙

แต2งตั้ง ผูช2วยศาสตราจารย;นิคม แหลมสัก พนักงาน
มหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๐๓๐๐ สังกัดภาควิชา
วนผลิตภัณฑ; คณะวนศาสตร; ดํารงตําแหน2งในการ
บริหารเปLนคณบดีคณะวนศาสตร; ตั้งแต2วันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปLนตนไป โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน2ง ๔ ปM โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๙
แต2งตั้ง รองศาสตราจารย;เชาว; อินทร;ประสิทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๐๘๘๖ สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร;
กําแพงแสน ดํารงตําแหน2งในการบริหารเปLนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร; กําแพงแสน สืบต2อจาก

- จัดพิมพ;คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๑/๒๕๕๙ ลว. ๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

- จัดพิมพ;คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๒/๒๕๕๙ ลว. ๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม9มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การแต2งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร;

๖.๒

การแต2งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร; กําแพงแสน

-๒-

วาระที่

เรื่อง

๖.๓

การขออนุมัติกําหนดตําแหน2งและแต2งตั้งตําแหน2ง
ทางวิชาการ

๖.๔

การขออนุมัติจ2ายค2าจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหารที่เกษียณอายุก2อนครบวาระ

๖.๕

การขออนุมัติหลักการในการใชจายงบเงินอุดหนุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ

๖.๖

การขออนุมัติหลักการในการใชจ2ายงบเงินอุดหนุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ลูกจางประจํา

มติที่ประชุม
รองศาสตราจารย;บัญชา ขวัญยืน ตั้งแต2วันที่ ๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปLนตนไป โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน2ง ๔ ปM โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมรายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
อนุมัติกําหนดตําแหน2งและแต2งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหน2งผูช2วยศาสตราจารย; ๓ ราย และ
รองศาสตราจารย; ๑ ราย รวม ๔ ราย
อนุมัติจ2ายค2าจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหารที่เกษียณอายุก2อนครบวาระ จํานวน ๒ ราย
ในอัตราค2าจางเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต2วันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปLนตนไป
อนุมัติหลักการในการใชจ2ายงบเงินอุดหนุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการตามเสนอ และสภามหาวิทยาลัยมอบ
นโยบายใหมหาวิทยาลัยนอมนําหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการ โดยมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
อนุมัติกรอบหลักการในการใชจ2ายงบเงินอุดหนุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ลูกจางประจํา เฉพาะรอบที่ ๑ จํานวน ๔๐ ราย
และรอบที่ ๒ จํานวน ๗๓ ราย ตามที่เสนอ และมี
ขอเสนอแนะ รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๑ ลว. ๑๕ พ.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๐๐๔ ลว. ๑๖ พ.ย.
๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๐๐๑ ลว. ๑๕ พ.ย.
๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๑๐๐9 ลว. ๑๗ พ.ย.
๒๕๕๙

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๒, ๙๙๓ ลว. ๑๕ พ.ย.
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

-๓-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๗.๒

การอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

๗.๓

การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

๗.๔

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย;ประจําหลักสูตรและอาจารย;
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

๗.๕

การอนุมัติปดT หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝIายเลขานุการ

๗.๖

การอนุมัติเปTดรายวิชาใหม2 จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา

ทราบและเห็นชอบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๔ ลว. ๑๕ ก.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๕ ลว. ๑๕ ก.ย.
๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๖, ๙๙๗, ๙๙๘
ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓
/๙๙๙, ๑๐๐๐ ลว. ๑๕
ก.ย. ๒๕๕๙
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบและมีมติรับรองรายงานการพิจารณาตรวจสอบ
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แต2งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; ตามที่

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ครั้งที่
๘.๑
๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร"ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๘.๒
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สัญญาเชาดําเนินการศูนย"ประชุมนานาชาติพรอมที่พัก
๘.๓
ณ โรงพยาบาลสัตว" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" หัวหิน
การปฏิบัตหิ นาที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"
๘.๔
ตามบทเฉพาะกาล
รายงานสรุปการตีพิมพ"ผลงานระดับนานาชาติของหนวยงาน
๘.๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ป5 พ.ศ. ๒๕๖๐ และป5 พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระลับ
๔.๑

รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร" (ลับ)

-๔-

วาระที่

๔.๒

๔.๓

เรื่อง

มติที่ประชุม

คณะทํางานพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แต2งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; เสนอ รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
รายงานการพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับการเสนอ รับทราบและมีมติรับรองรายงานการพิจารณา
ขอโปรดเกลาฯ แต2งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; ตรวจสอบขอรองเรียนเกีย่ วกับการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (ลับ)
เกษตรศาสตร" ผูทรงคุณวุฒิ ที่คณะทํางานพิจารณา
ตรวจสอบขอรองเรียนเกีย่ วกับการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร" ผูทรงคุณวุฒิ เสนอ รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แต2งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ มีมติเปHนเอกฉันท"เห็นสมควรเสนอขอโปรดเกลาฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร; (ลับ)
เกษตรศาสตร" รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ไม9มี)

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