สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๑

ประธาน

๒

เลขานุการ

เรื่อง
๑. กําหนดการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๑
มีนาคม - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. แนะนําผู้บริหารใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม ประธาน
สภาข้าราชการ มก. ดํารงตําแหน่งสืบต่อจาก รองศาสตราจารย์กมลชัย
ตรงวานิชนาม ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง ๓ ปี
๓. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. รายงานความก้าวหน้าในการร่วมรับเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. การดําเนินการต่อกรณีพิบัติภัยในประเทศญี่ปุ่น
๓. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
๕. สรุปการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่ ๒๖
๖. รายงานงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร
๗. รายงานผลการเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิจัย
“ICT Award 2010”
๘. รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการจัดทําสถานีภาคพื้นดินดาวเทียม SMMS
๙. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากร และหอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน ๔๕
๑๐. การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้พื้นทีใ่ นบริเวณเกษตรกลาง
บางเขน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒
(ต่อ)
๓
๔

๕
๖

คณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับ
ว่าด้วยการสรรหาคณบดีฯ
คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลการดําเนินงานฯ

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๒. สรุปการเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นางถ้วน หลีกภัย
การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อํานวยการสถาบัน หรือ ผู้อาํ นวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๔
การประเมินผลการดําเนินงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

ที่ประชุมมีมติให้คณะทํางานฯ นําข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุมไปปรับแก้ไขข้อบังคับฯ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึง่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. ให้สาํ นักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยให้คณะกรรมการ
ประจําสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการต้องครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ทุกข้อ และมีรายละเอียดเป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิข์ องภารกิจ
และตัวชี้วดั ความสําเร็จของภารกิจ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันหรือผู้อาํ นวยการสํานัก
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลา ๑ เดือน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แล้ว ให้สาํ นักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรดําเนินงานตามแผนฯ และภายหลังจากดําเนินงานไปแล้ว
๖ เดือน ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผูอ้ ํานวยการสํานัก ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อาํ นวยการสํานักพิพธิ ภัณฑ์ฯ ตามแผนปฏิบตั ิราชการดังกล่าว และนําผล
การประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
อนุมัติ
การพิจารณาอนุมตั ิให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๗ ราย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือทาบทามผู้ที่ได้รับอนุมตั ิให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ก่อนออกประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การแต่งตัง้ ผู้อาํ นวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางจิตรา พึง่ พานิช ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่
จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสีป่ ี
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
จํานวน ๓ ราย
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ลําดับ
๖
(ต่อ)

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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๑. อนุมัติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
๑.๑ นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ อาจารย์สนั ติ โถหินัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๔ ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๑.๕ ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๖ ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๑.๗ ผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
๑. อนุมัติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑ นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖
(ต่อ)

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๔ ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๑.๕ ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๖ ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖
หรือเทียบเท่าขึ้นไป จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๑.๗ ผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
๑. อนุมัติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย
๑.๑ นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสถาบัน จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสถาบัน จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๔ ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๑.๕ ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๖ ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖
(ต่อ)

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารหน่วยงาน

๗

ก.บ.ม.

๘

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๙

คณะศึกษาศาสตร์

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๗)
จํานวน ๒๐๗ คน
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยข้าราชการ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน ๒๑๔ ข่าว
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน ๙ คณะ รวม ๑๓ ราย
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท ๖ ปี) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
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๑.๗ ผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบอธิการบดีดาํ เนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หากไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถขยายระยะเวลาดําเนินการตามความจําเป็น
และนําผลการสอบข้อเท็จจริงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๙
(ต่อ)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย

๑๐

คณะศึกษาศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

๑๑

คณะมนุษยศาสตร์

๑๒

คณะวนศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัตหิ ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยให้หลักสูตรนี้เริม่ ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปิด
หลักสูตรใหม่ที่จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอนไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร- ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ศึกษา แผน ก แบบ ก ๒
การขออนุมัติปรับชื่อหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และกรรมการได้มีขอ้ สังเกตว่ามหาวิทยาลัย
การขออนุมัตหิ ลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ครอบครัวและอนามัยชุมชน (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่
ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ และเสนอให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
สกลนคร ได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลฯ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กบั
หลักสูตร
การขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาคพิเศษ เสนอให้โครงการฯ พิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร และการทําประกันอุบัติเหตุกลุม่ ให้กบั บุคลากรและนิสติ รวมถึง
จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนิสิตทีม่ ผี ลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย
การขออนุมัตหิ ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและ
การท่องเที่ยว แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติ
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
จํานวน ๓ สาขาวิชา
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก (๒)
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ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๑๔

คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

๑๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๖

คณะวิทยาศาสตร์

๑๗

คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

๑๘

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑. การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะเกษตร
๒. การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๓. การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติปดิ หน่วยปฏิบัติการวิจยั ลักษณะผงและอนุภาค และศูนย์วจิ ัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
เป็น “ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์” และเปลี่ยนชื่องาน
ภายใน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากีฏวิทยา แผน ก แบบ ก (๒)
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๒๐๔๕๕๙๑ ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสัตวศาสตร์
การอนุมัตินํารายวิชา ๐๑๒๔๐๕๔๓ การอนุรักษ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สําหรับนิสติ ที่ศึกษาในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๔๘๐๔๔๓๑ ทรัพยากรน้ําและการจัดการ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

คณะบริหารธุรกิจ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยการชลประทาน
ประธานกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํา มก.
กองกลาง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ขอแก้ไขการอนุมตั ิปริญญา นายธีรภัทร์ พุ่มวิเศษ
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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ประชุมทราบ
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