สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคลายวันเกิดและมอบกระเชาผลิตภัณฑ(มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร( แก+ นายชุมพล พรประภา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๒ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ มอบเช็คเงินสด จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสมทบกองทุน ๗๒ ป6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ การเสนอร+างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร( พ.ศ. ...... สู+การพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห+งชาติ
๑.๒.๒ รายงานสรุปโครงการงบประมาณที่ไดรับจากจังหวัด
สกลนครและกลุ+มจังหวัดสนุก ป6 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
รวมเป>นเงิน ๖๒,๘๕๔,๔๘๐ บาท (หกสิบสองลานแปดแสน
หาหมื่นสี่พันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) จาก ๒๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร(ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๒๕ หนา

รับรอง โดยไม+มีขอแกไข

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหา
ผูบริหาร ดังนี้
๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร( ดําเนินการสรรหา
แลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวาระที่
๖.๑๗
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร(ศรีราชา ดําเนินการสรรหา
แลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวาระที่
๖.๑๘
๓. คณะวิทยาศาสตร( ศรีราชา ดําเนินการสรรหา
แลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในวาระที่ ๖.๑๙
๔. คณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
สรรหาแลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในวาระที่ ๖.๒๐
รายงานผลการดําเนินการปรับโครงสรางการแบ+งส+วน
ราชการและการยุบเลิกหน+วยงานภายในสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รายงานสรุปขอมูลการประชุมหน+วยงานประจําเดือน
กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. เดือนกรกฎาคม จํานวน ๕๐ หน+วยงาน จากทั้งหมด
๖๑ หน+วยงาน คิดเป>นรอยละ ๘๑.๙๗
๒. เดือนสิงหาคม จํานวน ๓๕ หน+วยงาน จากทั้งหมด
๖๑ หน+วยงาน คิดเป>นรอยละ ๕๗.๓๘
การจัดทําขอมูลพื้นฐานของหน+วยงานเพื่อเผยแพร+
บนเว็บไซต(ของหน+วยงาน ป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

-๒-

วาระที่
๓.๕

เรื่อง

มติที่ประชุม

รายงานความคืบหนาการจัดทํานโยบายการพัฒนาและ
๑. รับทราบรายงานความคืบหนาการจัดทํา
แนวทางการบริหารจัดการพื้นทีไ่ ร+สุวรรณ (ศูนย(วิจัยขาวโพด นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ไร+สุวรรณ (ศูนย(วิจัย
และขาวฟLางแห+งชาติ) ในเบื้องตน
ขาวโพดและขาวฟLางแห+งชาติ)
๒. อนุญาตให นางสาวกนิษฐา กาญจนาจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พนจาก
ตําแหน+งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
จัดการพื้นที่ไร+สุวรรณ (ศูนย(วิจัยขาวโพดและขาวฟLาง
แห+งชาติ)
๓. ใหแต+งตั้งรองอธิการบดีฝาL ยวิจัย กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
เป>นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
จัดการพื้นที่ไร+สุวรรณ (ศูนย(วิจัยขาวโพดและขาวฟLาง
แห+งชาติ) เพิ่มเติม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

- จัดทําประกาศสภา มก.
จํานวน ๒ ฉบับ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

-

-

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

-

-

ผลการดําเนินงาน
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๙๔๕
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑
๔.๒

รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ทราบ
การเงินและทรัพย(สินของมหาวิทยาลัย ตามขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
การปรับโครงสรางคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน อนุมัตใิ หปรับโครงสรางการแบ+งส+วนราชการภายใน
คณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๑๐/๒๕๕๗)

- ประกาศ มก. ลว. ๑๔
พ.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๓๓๖-๗
ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

การจัดตั้งกองประชาสัมพันธ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

เมื่อพิจารณาแลว เห็นควรถอนเรือ่ งออกไปก+อน
โดยใหนําไปพิจารณาในโอกาสต+อไป

-๓-

-

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

การจัดตั้งสโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

๕.๓

การขอใหระบบการบริหารการเงินโครงการการศึกษา
นานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห+งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
เขาระบบ ERP และกําหนดระเบียบการบริหารโครงการ

มติที่ประชุม
เมื่อพิจารณาแลว เห็นควรถอนเรือ่ งออกไปก+อน
โดยใหนําไปพิจารณาในโอกาสต+อไป
เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา

- ฝLายเลขานุการ

-

- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติขอบังคับว+าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๒

การขออนุมัติระเบียบการบริหารโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๓

การขออนุมัติระเบียบว+าดวยการบริหารเงินบํารุงกิจกรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๔

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขออนุมัติ
เปลี่ยนชื่อสํานักงานคณบดี เป>น สํานักงานเลขานุการ

อนุมัติ

๖.๕

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางการแบ+งส+วนราชการ
ภายในคณะประมง

อนุมัติ

๖.๖

การขออนุมัติปรับโครงสรางการแบ+งส+วนราชการภายใน
คณะมนุษยศาสตร(

อนุมัติ

๖.๗

การขออนุมัติปรับโครงสรางการแบ+งส+วนงานภายใน
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

-๔-

- ฝLายเลขานุการ

- จัดทําประกาศ มก.
- ฝLายเลขานุการ
- เสนอสํานักงานกฎหมาย
ตรวจร+างก+อนนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนาม
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝLายเลขานุการ
- เสนอสํานักงานกฎหมาย
ตรวจร+างก+อนนําเสนอ
นายกสภาฯ ลงนาม
- นําเสนอสภา มก.
- ฝLายเลขานุการ
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๒๗๑
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๖๘
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๖๘
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗
-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๖.๘

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู+ความเป>นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๙

นโยบายและวิสยั ทัศน(ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๑๐

นโยบายและวิสยั ทัศน(ของผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห+งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๑๑

นโยบายการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร( ในระยะ ๔ ป6
(วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒)
นโยบายการพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย( ในระยะ
๔ ป6 (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( รอบเดือนมกราคม กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
จํานวน ๔ หน+วยงาน
การแต+งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป
เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป
เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป
ใหแต+งตั้ง นายพันธ(ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ( กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป>นประธาน
คณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหขยายเวลา
การดําเนินการออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

-๕-

งานที่ต,องดําเนินการ
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
-

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

- ฝLายเลขานุการ

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๖.๑๖

การแต+งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของอธิการบดี ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๖.๑๗

การแต+งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร(

๖.๑๘

๖.๑๙

การแต+งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร(ศรีราชา

การแต+งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร( ศรีราชา

มติที่ประชุม
อนุมัติใหแต+งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําป6งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย(สืบศักดิ์ สนธิรัตน( อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( เป>นประธาน
๒. ศาสตราจารย(โสภณ เริงสําราญ
เป>นกรรมการ
๓. นายสมบัติ ศานติจารี เป>นกรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝLายวิจัย กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป>นเลขานุการ
และใหขยายเวลาการดําเนินการออกไปจนถึง
สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติใหแต+งตั้ง นายพัสกร องอาจ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน+งอาจารย( อัตราเลขที่ พ.๐๓๒๐
สังกัดคณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ ดํารง
ตําแหน+งในการบริหารเป>นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร( ตั้งแต+วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป>นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน+งสี่ป6
อนุมัติใหแต+งตั้ง ผูช+วยศาสตราจารย(สภุ ัทรชัย
ชมพันธุ( พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๐๕๖๘
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร(ศรีราชา ดํารงตําแหน+ง
ในการบริหารเป>นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร(
ศรีราชา สืบต+อจาก รองศาสตราจารย(เกียรติยุทธ
กวีญาณ ตั้งแต+วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป>นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน+งสี่ป6
อนุมัติใหแต+งตั้ง นายสมจิตต( ปาละกาศ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน+งอาจารย(
อัตราเลขที่ ๓๓๔๘ สังกัดภาควิชารังสีประยุกต(

-๖-

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๕
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๒
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๕๗

วาระที่

๖.๒๐

เรื่อง

การแต+งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ

๖.๒๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งตําแหน+ง
ทางวิชาการ

๖.๒๒

การขออนุมัติเทียบตําแหน+งทางวิชาการ

๖.๒๓

การขอลาออกจากตําแหน+งผูอํานวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร( ดํารงตําแหน+งใน
การบริหารเป>นคณบดีคณะวิทยาศาสตร( ศรีราชา สืบ
ต+อจาก ผูช+วยศาสตราจารย(สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
ตั้งแต+วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป>นตนไป โดยมี
วาระการดํารงตําแหน+งสี่ป6
อนุมัติใหแต+งตั้ง นางสาวศิรลิ ักษณ( ประสันแพงศรี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+งอาจารย( อัตราเลขที่
พ.๘๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ
ดํารงตําแหน+งในการบริหารเป>นคณบดีคณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ ตั้งแต+วันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป>นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน+ง
สี่ป6
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอตําแหน+ง
รองศาสตราจารย( สังกัดคณะมนุษยศาสตร( และคณะ
วิศวกรรมศาสตร( กําแพงแสน จํานวน ๒ ราย ไม+ผ+าน
เกณฑ(ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่ผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน+งและแต+งตั้งใหดํารง
ตําแหน+งผูช+วยศาสตราจารย( ๑๑ ราย
รองศาสตราจารย( ๑ ราย และศาสตราจารย( ๒ ราย
อนุมัติเทียบตําแหน+งให นายพีระยศ แสนโภชน(
ดํารงตําแหน+งรองศาสตราจารย( ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟVา ตั้งแต+วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุญาตให นายประภากรณ( แสงวิจิตร ลาออกจาก
ตําแหน+งผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต+วันที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-๗-

- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๓
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗

- ฝLายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๔
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๖๗๒
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๖๗๓
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๗

- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค.
๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
๖.๒๔

การขอลาออกจากตําแหน+งผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อนุญาตให นางจิตรา พึ่งพานิช ลาออกจากตําแหน+ง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต+วันที่ ๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- จัดพิมพ(คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- นําเสนอสภา มก.
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔
พ.ย. ๒๕๕๗ พิจารณา
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖.๒๕

การพิจารณาทบทวนการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ ป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เห็นควรใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต+อไป

๖.๒๖

ยืนยันร+างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
พ.ศ. ......

๖.๒๗

การแต+งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และ
ผูอํานวยการสํานัก

เห็นชอบใหยืนยันร+างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร( พ.ศ. ..... ที่ผ+านการตรวจพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และขอให
มหาวิทยาลัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดําเนินการตาม
กระบวนการต+อไป
ใหแต+งตั้ง นายโชติ ตราชู กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เป>นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน และผูอํานวยการสํานัก

- ฝLายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- ฝLายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๖
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๗
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗
-

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๐
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗

- จัดพิมพ(ประกาศ
สภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอรองอธิการบดีฝLาย
ประกันคุณภาพลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๗๐๗
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม+ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-๘-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๖๓
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

๗.๒

การอนุมัตินําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร( ของคณะสังคมศาสตร( ไปเปXดสอนในคณะศิลปศาสตร(และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย(ประจําหลักสูตร และ
อาจารย(ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการ เปลีย่ นแปลง
อาจารย(ประจําหลักสูตร และอาจารย(ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร(
เปลี่ยนแปลงอาจารย(ประจําหลักสูตร และอาจารย(
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๓. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร( กําแพงแสน
เปลี่ยนแปลงอาจารย(ประจําหลักสูตร และอาจารย(
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. อนุมัติใหคณะเกษตร กําแพงแสน เปลี่ยนแปลง
อาจารย(ประจําหลักสูตร และอาจารย(ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๗ หลักสูตร
การอนุมัติใหคณะต+างๆ เปXดรายวิชาใหม+ จํานวน
๒๑ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร( เปXดรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร( เปXดรายวิชา
จํานวน ๓ รายวิชา
๓. อนุมัติใหคณะเกษตร เปXดรายวิชา จํานวน
๑๗ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก+ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๘) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑ คน

๗.๓

๗.๔

๗.๕

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๖๔
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๖๕,
๑๖๘๖๖, ๑๖๘๖๗,
และ ๑๖๘๖๘
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๙-

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๗.๖

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย(ติดตามและพยากรณ(
เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) เพื่อรายงานผลกระทบของ
แรงงานต+างดาวที่มีผลต+อเศรษฐกิจการเกษตรไทย
สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UNTA
Meeting
ขอมูลจํานวนนิสติ ใหม+ ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๗

๗.๗
๗.๘
๗.๙
๗.๑๐
๗.๑๑
๗.๑๒
๗.๑๓

๗.๑๔

ผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาต+อในสถาบันอุดมศึกษา
(Admissions กลาง) ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๗
ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๖
รายงานการจ+ายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑ รายการ
รายงานสรุปการติดตามงานก+อสรางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ขอนําเสนอข+าวประชาสัมพันธ(
มก. และ KU e-News ดังนี้
๑. ข+าวประชาสัมพันธ( มก. ป6ที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒๖ วันที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ฉบับที่ ๒๗ วันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. KU e-News ป6 พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๖ - ๙
ประจําเดือนกันยายน และฉบับที่ ๑ - ๔ ประจําเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร(ที่ ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล
อดุลวิทย( ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป6 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร( บางเขน

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- ๑๐ -

วาระที่
๗.๑๕

เรื่อง
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๑ ราย

มติที่ประชุม
ทราบ

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

- ๑๑ -

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝLายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๙๑
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๗

