สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งจาก Harris Manchester
College, University of Oxford ให้เป็น Member of
the Board of Regents และเป็น Foundation Fellow
for Life
๑.๑.๒ แสดงความขอบคุณ นายทิฆัมพร พิศาบดินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ในโอกาสที่สิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหน่ง
๑.๑.๓ อธิการบดีขอลาประชุม เนื่องจากได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคาร
ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
๑.๑.๔ สภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารวิทยาเขต
บางเขนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยตรง
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรและนิสิต
พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้ง

วาระที่

๑.๒

เรื่อง
คณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่าย
บริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนา
อย่างทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน จํานวน ๗ ชุด
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะสมาชิกรัฐสภาด้านการเกษตรของประเทศ
บังคลาเทศ โดยการนําของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ
(IRRI) ประเทศไทย ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานเปรียบเทียบ
ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระบบกลาง Admissions
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๑.๒.๓ รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสถานีวิจัย
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๒.๔ การตอบข้อหารือเรื่องการขอรับมอบที่ดิน อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ โดยมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามัน และไม่ขัดข้องใน
การมอบที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างของศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ให้แก่จังหวัด
กระบี่
๑.๒.๕ การสร้างความภาคภูมิใจในระดับสากลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการ
จัดอันดับโดย QS Ranking ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๓
ในสาขา Agriculture and Forestry ให้เป็นอันดับที่ ๑
ของประเทศไทย อันดับที่ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย และ

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๒

วาระที่
(ต่อ)

เรื่อง
อันดับที่ ๓๓ ของโลก นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีอันดับสูงใน ๕๐ อันดับ
แรกของโลก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงศักยภาพในด้าน
การเกษตรและป่าไม้ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
และได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นที่ประจักษ์ใน ๒
เรื่องสําคัญ ดังนี้
๑. ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
(Academic Reputation) ได้รับการจัดเป็นอันดับที่ ๑
ของเอเชีย และอันดับที่ ๙ ของโลก
๒. ความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงานในระดับ
นานาชาติ (Employer Reputation) ได้รับการจัด
เป็นอันดับที่ ๒ ของโลก
๑.๒.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการระบบทาง
ด่วนขั้นที่ ๓ ที่ประชุมมีมติให้เลือกแนวทางที่ ๔ คือ
ยกเลิกโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ
ตอน N1-N2-N3 และให้พิจารณาทางเลือกอื่นตามที่
สนข. เสนอพร้อมทั้งมอบหมาย สนข. พิจารณาหา
แนวทางเลือกอื่นทดแทน รวมถึงหารือร่วมกับ
กรมทางหลวงและ กทพ. เพื่อพิจารณาภาพรวมโครงข่าย
จราจรใหม่ เพื่อจะได้นําไปใช้ปรับแผนแม่บทการจราจร
และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
๑.๒.๗ บริษัท Quacquarelli Symonds (QS) ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเอเชีย ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (QS-AUR
2013) โดยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๘ ของไทยและอันดับ
เอเชียที่ ๑๗๑ - ๑๘๐ โดยมีรายละเอียดข้อมูล
เปรียบเทียบผลการจัดอันดับแยกตามตัวชี้วัด เป็นเวลา
๓ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๑๓)

มติที่ประชุม

ทราบ

ทราบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๖/๒๕๕๖)

๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

-

วาระที่

เรื่อง

(ต่อ)

๑.๒.๘ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... โดยมี
ความคืบหน้าผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
จากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .....
ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ๑๘ มาตรา
จากจํานวนทั้งสิน้ ๗๙ มาตรา

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

รับรองโดยขอแก้ไขวาระที่ ๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัย
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่ ๔
โดยเพิ่มเติม “และนายอํานวย เนตยสุภา ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” แล้วรับรอง
รายงานการประชุมฯ ตามที่ได้แก้ไข

-

-

-

ทราบ และประธานฯ ขอให้คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานในโอกาสต่อไป
ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๓ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

๓.๒

รายงานความก้าวหน้ากรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๒๖๕
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑
๔.๒

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบัญชี
และการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓
รายงานผลการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ทราบ

ให้ยุติการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรไว้ก่อน จนกว่า
- เสนอเลขานุการลงนาม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

๔

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๖๑๙
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้ง ๗ ชุด นําไปพิจารณา เพื่อหา
แนวทางดําเนินการในรายละเอียดต่อไป

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

-

๑. ไม่อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ของคณะเกษตร
กําแพงแสน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒. อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๖๘๔
ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๖๗
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๖๖
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จตามนโยบาย
การควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และใน
ระหว่างนี้เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตรดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกํากับของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

คณะเกษตร กําแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน ๓ หลักสูตร

๖.๒

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

๖.๓

นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล

๕

วาระที่

เรื่อง

๖.๔

นโยบายการพัฒนาของคณะวนศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี
(วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
จํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสิ่งแวดล้อมขออนุมัติกําหนดสี “เขียวอมทอง”
เป็นสีประจําคณะ

๖.๕
๖.๖
๖.๗

๖.๘
๖.๙

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาท
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๖.๑๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๗๐
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๗๐
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๗๐
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๖๙ ,
๑๐๓๕๗-๖๐ ลว. ๒๘ มิ.ย.
๒๕๕๖ และ ๑๐๙๐๐
ลว. ๘ ก.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
-

- ฝ่ายเลขานุการ

แต่งตั้ง นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เสนอเลขานุการลงนาม
ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
เป็นกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์โสภณ เริงสําราญ เป็นกรรมการ

๖

-

- ฝ่ายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๖
-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๘๕
ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๖.๑๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

๖.๑๒

ขอความเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน

๖.๑๓

พิจารณารายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕) และแนวทางการกําหนดมาตรการสําหรับ
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการและ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ
รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ ขอพ้นจากตําแหน่ง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

๖.๑๔

มติที่ประชุม
๔. นายสมบัติ ศานติจารี เป็นกรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๐ ราย
รองศาสตราจารย์ ๑ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย
อนุมัติ
เห็นชอบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) และมาตรการสําหรับผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการและ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําฯ ตามเสนอ
๑. อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ
พ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เพื่อให้การดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
แทน รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ โดยแต่งตั้ง
นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๖/๒๕๕๖)

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๑๖๘
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๕๔
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๖๙
ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๖

- ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําคําสั่งสภา มก.
ขอพ้นจากตําแหน่งคณบดี
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- คําสั่งสภา มก.
ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๖๔
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๑๙๗
ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

๗

- ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๗.๒

การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

๗.๓

การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน
๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. อนุมัติให้โครงการวิชาบูรณาการวิทยาเขตกําแพงแสน
เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๓. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๔. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๕. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙ - ๑๑) ในระดับและ
สาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๗,๖๑๕ คน ประกอบด้วย
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗๘๑ คน
- ระดับบัณฑิต จํานวน ๖,๘๓๓ คน
- อนุปริญญา จํานวน ๑ คน
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานสรุปข้อมูลจํานวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์อภิชาต ภัทรธรรม คณะวนศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร
กองคลังรายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สําหรับงวด ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสําหรับ
งวด ๓ เดือน (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

ทราบ และขออนุมัติในหลักการกรณีมีรายชื่อนิสิต
ผู้สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมให้สํานักทะเบียน
และประมวลผลและคณะต้นสังกัดตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการออก
ประกาศให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา แล้วแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๘

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๒๖๕
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
-

วาระที่

เรื่อง

๗.๘

กองวิเทศสัมพันธ์รายงานการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้าง
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
มก. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔ วันพุธที่ ๑๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

๗.๙
๗.๑๐

๗.๑๑
๗.๑๒

๗.๑๓

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๙

