สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ นายทิฆัมพร พิศาบดินทร์ ได้มีหนังสือขอลาออก
จากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากพ้นจากตําแหน่ง
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.)
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารวิทยาเขต
ศรีราชาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเกิดและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อายุครบ ๕๔ ปี
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จํานวน
๓,๙๙๒,๒๕๓,๗๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองล้าน
สองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท) ภายหลังจากปรับลด
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรร จํานวน ๓,๙๔๘,๑๙๙,๙๐๐ บาท (สามพัน
เก้าร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
บาท) ปรับลดลง จํานวน ๔๔,๐๕๓,๘๐๐ บาท

วาระที่

เรื่อง

(ต่อ)

(สี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาท) ทั้งนี้ ได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ร้อยละ ๐.๘
๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมจดสิทธิบัตรได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทย จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) จากแหล่งทุน ๓ แห่ง คือ
๑) สกว. (TRF) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
๒) ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence
: COE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
๓) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National
Research University) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒.๔ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการก่อสร้างโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ ๓
สายเหนือ ตอน N1 ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กระทรวงคมนาคม โดย
ที่ประชุมฯ ได้มีมติยกเลิกโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓
สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 และมอบสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) พิจารณาหา
แนวทางเลือกอื่นทดแทน
๑.๒.๕ มหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการเข้าร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มเติมในคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
- นายดํารงค์ ศรีพระราม เป็นกรรมการ
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๒

วาระที่

เรื่อง

(ต่อ)

๒. คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน
กรรมการ
- นายจิรวัฒน์ วีรังกร เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒.๗ วงศ์ดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Wind Symphony :
KU Wind) และวง Nontri Orchestra Wind (N.O.W.)
วงศ์ดุริยางค์เครื่องลมกึ่งอาชีพวงแรกของประเทศไทย
ประกอบด้วย นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่า ภาควิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน
๖๓ คน เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรี
โลก ครั้งที่ ๑๗ (World Music Contest 2013) ที่มีการ
จัดประกวดเป็นประจําทุก ๆ ๔ ปี ณ เมือง Kerkrade
ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประกวดได้รับรางวัล
เหรียญทองเกียรตินิยม ๙๓.๖๗ คะแนน เป็นที่ ๑ ของ
เอเชีย และเป็นที่ ๖ ของโลก จาก ๑๑๔ วง ๒๔ ประเทศ
ในประเภทคอนเสิร์ต (นั่งบรรเลง) หรือ Fanfare or
Symphony Wind Band กลุ่ม Division 1 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ยากที่สุด โดยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นครั้ง
แรกในรอบ ๖๐ ปี ของการจัดการแข่งขันดนตรีโลกใน
ประเภทนี้
๑.๒.๘ มหาวิทยาลัยมอบหนังสือและเอกสารให้กรรมการ
ทุกท่าน ดังนี้
๑. หนังสือ “งามทั่วแคว้นแดนนนทรี”
๒. เอกสาร “THE FUTURE OF THAILAND
ไทยเอสที สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง”
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๓

วาระที่
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ผลการดําเนินงาน

รับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)

-

-

-

แต่งตั้งให้ประธานสภาข้าราชการ มก.
และรองศาสตราจารย์พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจํา เป็นกรรมการประเมินตนเองตามบทบาท
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๖

๑. อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) หลักสูตรพหุวิทยาการ ของคณะวิทยา-

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๗๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๗ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒
๓.๓

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายงานความคืบหน้ากรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ชุด ดังนี้
๑. คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาท
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

วาระที่

เรื่อง
- ๒๕๕๙) จํานวน ๔ หลักสูตร โดยกําหนดรับนิสิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. คณะสังคมศาสตร์ จํานวน ๑ หลักสูตร

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒. ให้ชะลอการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของคณะสังคมศาสตร์ไว้ก่อน
เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน และ
ขอให้คณะฯ นําเสนอข้อมูลความพร้อมของอาจารย์
ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และข้อมูลการวิจัยสถาบัน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้เลื่อนการพิจารณาการบรรจุหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการจัดการทางดิน ของคณะเกษตร
กําแพงแสน ออกไปก่อน เนื่องจากไม่มีผู้ชี้แจง

ผลการดําเนินงาน
และ ๑๒๗๖๔ ลว. ๙ ส.ค.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๙๗๙,
๑๒๙๘๐ และ ๑๒๙๘๑
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติปรับโครงสร้างสํานักทะเบียน
และประมวลผล เป็น สํานักบริหารการศึกษา

๑. อนุมัติให้ปรับโครงสร้างสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยให้คงชื่อหน่วยงาน คือ สํานักทะเบียน
และประมวลผล และให้โอนย้ายกองบริการการศึกษา
ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากเดิมสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ไปสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล
รวมทั้งให้โอนทรัพยากรที่มีอยู่ อัตรากําลัง ทรัพย์สิน
หนี้สิน เงินงบประมาณ เงินรายได้ และอื่น ๆ ของทั้ง
๓ หน่วยงาน มาเป็นของสํานักทะเบียนและประมวลผล
๒. การแบ่งส่วนงานภายในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลตามโครงสร้างใหม่ ให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน - ๑ ปี โดยให้
ปรับเปลี่ยนชื่อ “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล”
ไม่ให้ซ้ํากับชื่อหน่วยงาน และขอให้นําข้อเสนอแนะ
๕

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- เสนอสํานักงานกฎหมาย
พิจารณาร่างประกาศ
สภา มก.
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๙๗๘
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจากกองแผนงานไปต่อไป
๑. อนุมัติให้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา ภายใต้การกํากับของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่ไม่กําหนด
สถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน ภายใต้การกํากับ
ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ให้โอนทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น อัตรากําลัง
ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ เงินรายได้ และอื่น ๆ ของ
สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นของศูนย์
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เห็นชอบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- เสนอสํานักงานกฎหมาย
พิจารณาร่างประกาศ
สภา มก.

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๐๙
ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๑๐
ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๔๐๐
ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๕๖

๖.๒

การขออนุมัติปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖.๓

นโยบายและวิสัยทัศน์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ
มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๖.๔

นโยบายและวิสัยทัศน์ของ นางพัชรี ตั้งตระกูล
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

๖.๕

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด แต่งตั้ง นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภา- - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ - เสนอเลขานุการลงนาม
สรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด (รายละเอียดใน
รายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)

- ฝ่ายเลขานุการ

๖.๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
แต่งตั้ง นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ - เสนอเลขานุการลงนาม
สรรหาผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

- ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๔๐๑
ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๖.๗

การแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๖.๘

การแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

๖.๙

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

๖.๑๐

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ

๖.๑๑

การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม
การเกษตร (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามก. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คํา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาการจัดการ
การผลิต คณะบริหารธุรกิจ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา สืบแทน
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหน่งตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๙ ราย
และรองศาสตราจารย์ ๒ ราย
อนุมัติ
อนุมัติ

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

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

- ฝ่ายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๑/๒๕๕๖ ลว. ๓๐ ก.ค.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๒๗๖๒
ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําคําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๒/๒๕๕๖ ลว. ๓๐ ก.ค.
๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําระเบียบบริหาร
กองทุน และประกาศ
สภา มก. แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๑๒
ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๖
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖

- ฝ่ายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕
๗.๖

การอนุมัติปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร และเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะมนุษยศาสตร์ จําวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ หลักสูตร
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑๐ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะบริหารธุรกิจ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๗ รายวิชา
๓. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๔. อนุมตั ิให้คณะสังคมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์นวลจันทร์
ทัศนชัยกุล ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑)
สาขาบริหารงานยุติธรรม
รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กัญจนะ มากวิจิตร์ คณะเกษตร
กําแพงแสน
๒. ศาสตราจารย์วุฒิพล หัวเมืองแก้ว คณะวนศาสตร์
รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.อ.ม.)
รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิทยาเขต
กําแพงแสน

๘

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๙๔๐,
๑๒๙๔๒ และ ๑๒๙๔๓
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๙๓๙
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖
-

วาระที่

เรื่อง

๗.๗

กองวิเทศสัมพันธ์รายงานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน
ต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
มหาวิทยาลัยนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๑
ฉบับที่ ๓๕ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๔๒ วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗.๙
๗.๘

๗.๙

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

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

๙

