สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑.๑
๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ นายพรชัย รุจิประภา ขอลาออกจากการเป&น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป&นตนไป
๑.๒.๒ เอกสารกระทรวงการคลังประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับสถานการณ6ดาน
เศรษฐกิจมหภาคและการคลังของประเทศ ผลการประมาณ
การเศรษฐกิจไทย ป: พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการจัดเก็บรายได
และฐานะการคลังในชวง ๑๐ เดือนแรก ป:งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และประมาณการรายไดรัฐบาลสุทธิ
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินตามราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป:งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังปรับลด/ปรับเลื่อนงบประมาณแลว
จํานวน ๔,๓๓๒,๔๘๔,๓๐๐ บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๙.๗๓
๑.๒.๔ ขอมูลการดําเนินการหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 โดยจําแนกตามวิทยาเขต
และระดับปริญญา (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗)

วาระที่
(ตอ)

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับรอง โดยใหแกไข หนา ๔ วาระ ๑.๑.๒ เรื่อง
ประธานแจงใหทราบ (เพิ่มเติม) ขอ ๑ เป&นดังนี้
“สภามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6ครั้งนี้และครั้งตอ ๆ ไป
จนหมดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ ดังนี้......” แลวรับรองรายงาน
การประชุมฯ ตามทีไ่ ดแกไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๒.๕ รายงานผลการดําเนินโครงการตัดแตงตนไมใหญ
ทราบ
มก. ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป&นการปHองกันตนไมหักโคนลมตาม
แนวถนน
๑.๒.๖ รายงานผลการดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวและ ทราบ
ผลไม ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อบรรเทาคาครองชีพของบุคลากร มก. และ
ลดปJญหาความเสี่ยงในการบริโภคผักและผลไมทีม่ ีสารเคมี
เจือปนของอาจารย6 บุคลากร และนิสิตของ มก. และเป&น
การเพิ่มการใชประโยชน6ของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
๑.๒.๗ กําหนดการเขารวมงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ทราบ
ประจําป: พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหวางวันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย6ที่ ๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๕ วัน ณ อาคารจักรพันธ6เพ็ญศิริ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทร6ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๓๔ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหา
ผูบริหาร ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร6การกีฬา ดําเนินการ
สรรหาแลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในวาระที่ ๖.๘

-๒-

วาระที่
๓.๑

๓.๒

เรื่อง

มติที่ประชุม

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร6ศรีราชา อยูระหวางดําเนินการ ทราบ
สรรหา คาดวาจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. คณะวิทยาศาสตร6 ศรีราชา อยูระหวางดําเนินการ
สรรหา คาดวาจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. คณะศิลปศาสตร6และวิทยาการจัดการ อยูระหวาง
ดําเนินการสรรหา คาดวาจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร6 อยูระหวางดําเนินการ
สรรหา คาดวาจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6ไดมีประกาศแตงตั้ง
ทราบ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ไรสุวรรณ
(ศูนย6วิจัยขาวโพดและขาวฟQางแหงชาติ) และที่ปรึกษา
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย6สินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6เป&นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน6สูงสุด โดยในระยะแรกจะเนนการบริหาร
พื้นที่ไรสุวรรณ (ศูนย6วิจัยขาวโพดและขาวฟQางแหงชาติ)
เพื่อสรางรายได

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

ที่ประชุมมีมติเสียงขางมากเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมาประชุม เลือก รองศาสตราจารย6บดินทร6
รัศมีเทศ ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร6 และขอใหที่ประชุมรับรองผลการ

-๓-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๙๗
ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

เรื่อง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเป&นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
นโยบายการพัฒนาคณะประมง ในระยะ ๔ ป: (วันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒)
นโยบายการพัฒนาสํานักสงเสริมและฝTกอบรม ในระยะ ๔
ป: (วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒)
การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
ภายในคณะประมง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
จํานวน ๒ หนวยงาน

๖.๗

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(ก.พ.ว.)

๖.๘

การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร6การกีฬา

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๑๑,
๑๔๐๑๒ และ ๑๔๐๑๓
ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

อนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย6สริ ิพร
- จัดพิมพ6คําสั่งสภา มก.
ศศิมณฑลกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - เสนอนายกฯ ลงนาม
ตําแหนงเลขที่ ๓๓๐๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร6

- ฝQายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๑๐
ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗
- คําสั่งสภา มก. ที่
๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย.
๒๕๕๗

ประชุม เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสง
รายละเอียดประวัติผไดรั
ู บเลือกเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดําเนินการ
นําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
ที่ประชุมรับรองมติและผลการประชุม
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๙/๒๕๕๗)
ประธานฯ ขอใหนําไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
เห็นชอบ
เห็นชอบ
ประธานฯ ขอใหนําไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
เห็นชอบรายงานตามเสนอ และขอใหหนวยงาน
และมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
อนุมัติ

-๔-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๕
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๕
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
-

วาระที่

เรื่อง

๖.๙

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนง
ทางวิชาการ

๖.๑๐

การขออนุมัติเทียบตําแหนงทางวิชาการ

๖.๑๑

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

การกีฬา ดํารงตําแหนงในการบริหารเป&นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร6การกีฬา สืบตอจาก
ผูชวยศาสตราจารย6ราตรี เรืองไทย ตั้งแตวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
๔ ป: เป&นตนไป
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย6 สังกัดคณะศิลปศาสตร6และ
วิทยาการจัดการ จํานวน ๑ ราย ไมผานตามเกณฑ6
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย6 จํานวน ๑๙ ราย และ
ตําแหนงรองศาสตราจารย6 จํานวน ๑ ราย
อนุมัติใหเทียบตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย
ดังนี้
๑. นางสาววรรณวิภา วงศ6แสงนาค ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย6 ในสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร6
๒. นางพิรุณ ไบโลวัส ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย6 ในสาขาวิชาการเงิน
คณะเศรษฐศาสตร6
๓. นายบุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย6 ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร6
คณะเศรษฐศาสตร6
อนุมัติเปลีย่ นแปลงวันที่แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย6 จํานวน ๒ ราย และศาสตราจารย6
จํานวน ๑ ราย

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-๕-

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๔
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๗
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๙
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๘
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

การอนุมัติเปWดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว6 หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

๗.๒

การอนุมัตริ วมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร6เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร6
การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป:การศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๗) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๗ คน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายงาน
ผลการดําเนินโครงการรับนิสิตที่มภี ูมิลําเนาในเขต
๕ จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปJตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
รายงานความกาวหนาการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝTกอบรม และ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและปQาไม เมืองปากซอง
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กองคลังรายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(เพิ่มเติม)
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานกอสรางปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 ประจําป: พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยนําเสนอขาวประชาสัมพันธ6 มก. และ
KU e-News ดังนี้
๑. ขาวประชาสัมพันธ6 มก. ป:ที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒๔
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๑๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. KU e-News ป: พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓ - ๖
ประจําเดือนสิงหาคม และฉบับที่ ๑ - ๕ ประจําเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๗.๓
๗.๔

๗.๕
๗.๖
๗.๗
๗.๘

-๖-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๒
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๓
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗
-

วาระที่

เรื่อง

๗.๙

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันจันทร6ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย6 ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
บางเขน
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๒ ราย

๗.๑๐

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝQายเลขานุการ

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

-๗-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๒๖
ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗

