สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ,งให,ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีการประชุมสัมมนา
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' (KU Council Retreats)
เพื่อใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'
เป=นไปดวยความเรียบรอย และเพื่อเป=นการเตรียม
ความพรอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'ในการเป=น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยไดเชิญผูบริหารวิทยาเขต
บางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เขารFวม
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนขอมูลทีเ่ ป=น
ประโยชน'ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทยไดมอบอิสริยาภรณ' Ordre du
Merite Agricole ชั้นอัศวินแกF รองศาสตราจารย'พูนพิภพ
เกษมทรัพย' รองอธิการบดีฝTายวิเทศสัมพันธ'
และ รองศาสตราจารย'กลาณรงค' ศรีรอต อาจารย'ประจํา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'
๑.๒.๒ รองอธิการบดีฝTายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานสรุปประเด็นขFาว รองศาสตราจารย'วีรชัย
พุทธวงศ' เลขาธิการศูนย'ประสานงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และตัวแทนบุคลากรใน

วาระที่
(ตFอ)

เรื่อง

มติที่ประชุม

สถาบันอุดมศึกษา เขาพบรัฐมนตรีวFาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือแจงขอมูลความเหลื่อมล้ํา
เพื่อขอความเป=นธรรมใหกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ โดยมีประเด็นที่เสนอขอ ๗ ประเด็น และ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในแตFละประเด็นแลว
๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' โดยสํานักพิมพ' มก.
ทราบ
ไดจัดทําโครงการ “จัดพิมพ'ตําราพื้นฐาน ๑ คณะ
๑ เรื่อง” เพื่อรFวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปZ
แหFงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ในปZ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป=นการกระตุนใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสรางสรรค'ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
โดยใหทุกคณะพิจารณาสFงตําราพื้นฐานที่ใชในการเรียน
การสอนที่ไดผFานการคัดสรรคุณภาพจากคณะแลว
มาตีพิมพ'ที่สํานักพิมพ' มก. ทั้งนี้ ตําราที่ไดรับการตีพิมพ'
ผูเขียนจะไดรับการจัดสรรลิขสิทธิต์ ามระเบียบสํานักพิมพ'
มก. และตําราจะไดรับการเผยแพรFออกสูFตลาดในวงกวาง
เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกFคณะและมหาวิทยาลัยตFอไป
๑.๒.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'รายงานความคืบหนา ทราบ
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ในระยะ ๔ ปZ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) โดยไดกําหนดปฏิทินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระยะ ๔ ปZ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
๑.๒.๕ รองอธิการบดีฝTายวิจัยสรุปภารกิจเรFงดFวนเพื่อ
ทราบ
เตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร'ไปเป=นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังนี้
๑. การปรับโครงสรางองค'กรและโครงสราง
การบริหารมหาวิทยาลัย
๒. การกําหนดภารกิจและหนาที่ของสFวนงาน
และหนFวยงานภายใน
๓. การจัดทําประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ ที่จําเป=น
เรFงดFวน (ภายใน ๑ ปZ)

-๒-

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

(ตFอ)

๔. ระบบการบริหารงานบุคคล
๕. การจัดทําประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ ที่จะตอง
ออกในปZที่ ๒ และ ๓

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

เนื่องจากขณะนี้อยูรF ะหวFางการทีม่ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร'ใกลจะเป=นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แลว ประธานฯ จึงขอใหเลื่อนการพิจารณารFาง
ขอบังคับฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ออกไป หากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรกFอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร' ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ จะนําเรื่องนี้
มาพิจารณาในการประชุมครั้งตFอไป
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' รับรอง โดยไมFมีขอแกไข
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร'ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๒๓ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหนาการสรรหาผูบริหารหนFวยงาน ดังนี้
๑. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๒. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๓. ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร'
๔. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
๕. คณบดีคณะวนศาสตร'
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร'

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร'
วFาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
และผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. .....

๔.๒

การปรับโครงสรางของคณะ จาก “สาขาวิชา”
เป=น “ภาควิชา”
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร'
ในระยะ ๔ ปZ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ' พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๗ กุมภาพันธ' พ.ศ. ๒๕๖๑)

๔.๓

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-๓-

- ฝTายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๑
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่
๔.๔

เรื่อง
ขอใหทบทวนการยุบเลิกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั ว'และผลิตภัณฑ'สตั ว'

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ยืนยันตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร'ที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ใหยุบเลิกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั ว'และผลิตภัณฑ'สตั ว'
เมื่อผูอํานวยการพนจากตําแหนFงหรือครบวาระการ
ดํารงตําแหนFง สําหรับการโอนหนFวยงาน บุคลากร
ทรัพย'สิน สิทธิ ภาระผูกพัน และหนี้สิน ของสถาบัน
ไปสังกัดคณะที่เกีย่ วของ ขอใหฝTายบริหารพิจารณา
ดําเนินการตFอไป

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๐
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

นโยบาย เปfาหมาย และยุทธศาสตร'ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'

๕.๒

โครงสรางหนFวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'
ในกํากับของรัฐ

เห็นชอบ และมอบกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําสรุปแนวนโยบาย
เปfาหมาย และยุทธศาสตร'ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร' ของคณะกรรมการฯ ทั้ง ๗ ชุด เพื่อให
มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการตFอไป (โดยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภา มก.
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖)
เห็นชอบ และขอใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณา
ดําเนินการตFอไป (โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖)

-

-

-

-

-

-

อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑
๖.๒

คณะศิลปศาสตร'และวิทยาการจัดการ ขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การกําหนดมาตรการสFงเสริมในตัวบFงชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑
และ ๑๘.๒

-๔-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๒ - ๓
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๔
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๖.๓

แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของคณะวนศาสตร'
ในระยะ ๔ ปZ (วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
การขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร'
คณะวิศวกรรมศาสตร' กําแพงแสน

๖.๕

การแตFงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

๖.๖

การแตFงตั้งผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

ใหแตFงตั้ง รองศาสตราจารย'ศศิวิมล มีอําพล
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ดํารงตําแหนFง
ในการบริหารเป=นคณบดีคณะบริหารธุรกิจตามที่
อธิการบดีเสนอ ตั้งแตFวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เป=นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนFง ๔ ปZ
ใหแตFงตั้ง นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ดํารงแหนFงในการบริหารเป=นผูอํานวยการสํานัก
หอสมุด กําแพงแสน ตั้งแตFวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
พ.ศ ๒๕๕๖ โดยมีวาระการดํารงตําแหนFง ๔ ปZ

๖.๗

การแตFงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร'

อนุมัติ

๖.๘

การขออนุมัติกําหนดตําแหนFงและแตFงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนFงทางวิชาการ

๑. รับทราบผลการประเมินผลงาน ซึ่งมีผูไมFผFาน
เกณฑ'ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๓ ราย ตําแหนFง
ผูชFวยศาสตราจารย' สังกัดคณะศิลปศาสตร'และ
วิทยาศาสตร' ๑ ราย ตําแหนFงรองศาสตราจารย'
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ๑ ราย และตําแหนFง
ศาสตราจารย' สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร' ๑ ราย
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนFงและแตFงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนFงผูชFวยศาสตราจารย' ๗ ราย
และรองศาสตราจารย' ๒ ราย

๖.๔

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

อนุมัติ

- จัดพิมพ'ประกาศสภา มก. - ฝTายเลขานุการ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดพิมพ'คําสั่งสภา มก. - ฝTายเลขานุการ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-๕-

- จัดพิมพ'คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

- จัดพิมพ'ประกาศสภา มก. - ฝTายเลขานุการ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- ฝTายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๑
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๙/๒๕๕๖ ลว. ๒๕ พ.ย.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๒๓
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
- คําสั่งสภา มก. ที่
๒๐/๒๕๕๖ ลว. ๒๕ พ.ย.
๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๒๔
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๕
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๖.๙

การขออนุมัติเทียบตําแหนFงทางวิชาการใหนายธนรัตน'
แตวัฒนา ดํารงตําแหนFงรองศาสตราจารย' ในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร' ศรีราชา
การขอพนจากตําแหนFงในการบริหารเป=นผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

๖.๑๐

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

๑. อนุญาตให ผูชFวยศาสตราจารย'พิสสวรรณ
เจียมสมบัติ พนจากตําแหนFงผูอํานวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา กําแพงแสน ตั้งแตFวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป=นตนไป
๒. เห็นชอบใหกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ในระยะ
ตFอไป

- จัดพิมพ'ประกาศสภา มก. - ฝTายเลขานุการ
ยุบเลิกสถาบันฯ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๐๒๔,
๒๐๐๓๐ ลว. ๖ ธ.ค.
๒๕๕๖

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๐๒๕,
๒๐๐๒๖ และ ๒๐๐๒๗
ลว. ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๖
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖
- ประกาศสภา มก.
ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

การอนุมัติหลักสูตรใหมF จํานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคลินิก
ศึกษาทางสัตวแพทย' หลักสูตรใหมF พ.ศ. ๒๕๕๖
ของคณะสัตวแพทยศาสตร'
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสFง
ทางทะเล หลักสูตรใหมF พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย'ประจําหลักสูตรและ
อาจารย'ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะ
ศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สาขาวิชาพฤกษศาสตร' ของคณะวิทยาศาสตร'
๓. คณะเกษตร จํานวน ๕ หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการศัตรูพืชและสัตว' หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร' หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

-๖-

วาระที่

๗.๓

๗.๔
๗.๕

เรื่อง
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
เขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
การอนุมัติเลื่อนการใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติการเปjดรายวิชาใหมF จํานวน ๕ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๓ รายวิชา ปjดรายวิชา จํานวน ๙ รายวิชา
และแกไขรหัสรายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร'ศรีราชา
เปjดรายวิชาใหมF จํานวน ๓ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะประมง เปjดรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๓. อนุมัติใหคณะวนศาสตร' เปjดรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๔. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร'เพิ่มรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๒ รายวิชา
๕. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร' ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๐๒๘
ลว. ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

ทราบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๐๒๙
ลว. ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖
-

-๗-

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

๗.๖

๗.๗
๗.๘
๗.๙
๗.๑๐
๗.๑๑

เรื่อง
๖. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร' ปjดรายวิชา
จํานวน ๙ รายวิชา และแกไขรหัสรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา
สรุปการจัดเก็บคFาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ
ประจําไตรมาสที่ ๔ ปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ก.ค. ๕๖
- ก.ย. ๕๖) รวมรายไดทั้งสิ้น จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
รายงานการจFายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนและจํานวนเงินที่ไดรับ
การยกเวนคFาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร' ประจําภาคตน ปZการศึกษา ๒๕๕๖
รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' วิทยาเขตบางเขน
ประจําปZการศึกษา ๒๕๕๖
รายงานความรFวมมือทางวิชาการระหวFางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร'กับตFางประเทศในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

๗.๑๒

รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๑ ราย

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝTายเลขานุการ

๗.๑๔

รายงานสรุปการติดตามงานกFอสรางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ประจําปZ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่
๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร'ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-๘-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๗
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๔๘
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๖
-

วาระที่

เรื่อง

๗.๑๔

ขFาวประชาสัมพันธ' มก. ปZที่ ๓๑ ฉบับที่ ๕๘ วันอังคารที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปZที่ ๓๑ ฉบับที่ ๖๑
วันจันทร'ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๔ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ในวันจันทร'ที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร' วิทยาเขตบางเขน

๗.๑๕

มติที่ประชุม

งานที่ต,องดําเนินการ

ผู,ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

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

-๙-

