สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑
๑.๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๑.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ แนะนําผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒.๒ การรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. .....
๑.๒.๓ ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ..... ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ
ที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
๑.๒.๔ รายงานการดําเนินโครงการป้องกันน้ําท่วม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพื้นที่เกษตรกลาง
บางเขน ครั้งที่ ๔
๑.๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงค์
การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบบูรณาการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๓ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
๓

คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา ตามเสนอ
อาชีวศึกษา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

- จัดทําบันทึกแจ้งคณะ - ฝ่ายเลขานุการ
ศึกษาศาสตร์จัดทําคํา
ยกย่องสดุดีพระเกียรติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๕
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศสภาฯ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ประกาศฯ ลว. ๔ เม.ย.
๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๔.๑

๔.๒

การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร

การแต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรชุดใหม่
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๙๖๖
ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖
-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑
๕.๒

คณะมนุษยศาสตร์ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎี- อนุมตั ิ
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
อนุมตั ิ
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๒

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๙
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๑๒๙
ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๖.๑

คณะต่าง ๆ ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. คณะประมง จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๒ หลักสูตร
๓. คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑ หลักสูตร

๑. อนุมตั ใิ ห้ปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ใน
- ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - เสนอเลขานุการลงนาม
- ๒๕๕๙) จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเกษตรและชุมชน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
๒. ให้ชะลอการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรมไว้ก่อน และขอให้
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและความพร้อม
ในการขอบรรจุหลักสูตรดังกล่าวในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อให้การพิจารณาเรื่อง
การเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

๓

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๑๖๓, ๖๑๖๔
ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

วาระที่
๖.๒

เรื่อง
การมอบอํานาจให้ที่ประชุมคณบดีดําเนินการแทน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑

๗.๒
๗.๓

๗.๔
๗.๕

การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
การอนุมัตใิ ห้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๔ ราย
- ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๒ ราย

คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมตั ิเปิดสอนโครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเสนอขออนุมตั ิเปิด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)
อนุมตั ิให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ
ทั้ง ๖ ราย (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ โดยให้เริม่ รับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะรับนิสติ
แผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๔๐ คน/ปี และจะเริ่มรับ
นิสิต แผน ข ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๓/๒๕๕๖)

๔

- จัดทําประกาศสภาฯ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
-

-

- จัดทําบันทึกแจ้ง
- ฝ่ายเลขานุการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้จัดทําคํายกย่องสดุดี
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําหนังสือทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ประกาศฯ ลว. ๒๘ มี.ค.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๐
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๖
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๗ - ๕๓๘๑
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓
.๑๐๑๐๒/๕๕๘๑
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๗๙
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๗.๖

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอขออนุมตั ิเปิด
สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ
บริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมตั ิเปิดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ
โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
จํานวน ๕ ราย

อนุมตั ิ โดยให้เริม่ รับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕๐ คน/ปี

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๘
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

อนุมตั ิ โดยให้เริม่ รับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐ คน/ปี

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๗
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมตั ิ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมตั ิ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๗.๗

๗.๘

๗.๙
๗.๑๐

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

เห็นชอบรายงานตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ทั้ง ๕ หน่วยงาน - เสนอเลขานุการลงนาม
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

๕

ผลการดําเนินงาน

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๔๑
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖
และ ๕๙๖๗ ลว. ๑๐ เม.ย.
๒๕๕๖
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๙๓
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๙๒
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๗.๑๑

การขออนุมตั ิกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

๗.๑๒

- รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๓ ราย
- อนุมัตใิ ห้กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย
และรองศาสตราจารย์ ๒ ราย
อนุมตั ิ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๖
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

คณะเกษตรเสนอขออนุมัติแต่งตัง้ ศาสตราจารย์สายชล
เกตุษา ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขา
วิชาพืชสวน
การขออนุมตั ิเทียบตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วย- อนุมตั ิ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
ศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๙๑
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๙๐
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖

๗.๑๔

การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๑
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖

๗.๑๕

การแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

- จัดทําคําสั่งสภามก.
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

คําสั่งฯ ลว. ๒๘ มี.ค.
๒๕๕๖

๗.๑๓

แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหน่ง
ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบแทน ศาสตราจารย์
นิวัติ เรืองพานิช
แต่งตั้ง นางพัชรี ตั้งตระกูล ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อีกวาระหนึ่ง โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑

คณะต่าง ๆ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
รวม ๒๕ หลักสูตร จาก ๑๒ คณะ ดังนี้
๑. อนุมตั ใิ ห้คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๗
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๒. อนุมตั ใิ ห้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. อนุมตั ใิ ห้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๔. อนุมตั ใิ ห้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑๓ หลักสูตร
๕. อนุมตั ใิ ห้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปรับปรุง
หลักสูตรจํานวน ๑ หลักสูตร
๖. อนุมตั ใิ ห้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๗. อนุมตั ใิ ห้คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๘. อนุมตั ใิ ห้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๙. อนุมตั ใิ ห้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๐. อนุมัตใิ ห้คณะเกษตร กําแพงแสน ปรับปรุง
หลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๑. อนุมัตใิ ห้คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
๑๒. อนุมัตใิ ห้โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๒
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๕๕
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๘๑๗
ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๔
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๕๗
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๓
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๗๓
ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๕
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๔
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๓๖
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖

๗

วาระที่

เรื่อง

๘.๒

อนุมตั ิให้คณะต่าง ๆ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๕ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะเกษตร เปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชา จํานวน
๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. อนุมตั ิให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา
๔. อนุมตั ิให้คณะบริหารธุรกิจ เพิ่มรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา
การอนุมัตปิ ริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจํา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕ - ๗ ในระดับและสาขาวิชา
ต่าง ๆ จํานวน ๕๒๘ คน
การขออนุมตั ิยกเลิกการให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงิน) แก่ นางสาวนงนุช ชินภักดี สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
รับทราบการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์เลขา มาโนช
๒. รองศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กบั ต่างประเทศ ในเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีเกินวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
- มกราคม ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

๘.๓
๘.๔
๘.๕

๘.๖
๘.๗
๘.๘

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๘

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๘๕
ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๖
-

วาระที่
๘.๙
๘.๑๐
๘.๑๑

เรื่อง
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๖ จํานวน ๗ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

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

๙

