สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ การเชิญผู้บริหารวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิดและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ แก่ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อายุครบ ๕๘ ปี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ดังนี้
๑) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พรหมชนะ
กรรมการ
- นางกิตญา ศรีทองคํา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- นายรักพงษ์ มนต์ภิรมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

(ต่อ)

๒) คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล
- รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ลีรวัฒน์ กรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
กรรมการ
- อาจารย์พีระพงศ์ ตริยเจริญ กรรมการ
๑.๒.๓ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Harris
Manchester College (HMC), University of Oxford
สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต และการดําเนินโครงการ ASEAN/
European Institute
๑.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
รายงานการเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และการประชุมสามัญ
สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม Conference
Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม

ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

ทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๕ หน้า

รับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒
๓.๓

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเกษตร
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

๒

วาระที่

เรื่อง

๓.๔

คณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้ากรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน จํานวน ๓ ชุด ดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน
๒. คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

มติที่ประชุม
ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๘/๒๕๕๖)

งานที่ต้องดําเนินการ
-

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๓๘๙๗
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบาย
การจัดการศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
พร้อมทั้งรับความฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก - เสนอเลขานุการลงนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และที่ประชุมฯ
มีมติตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอแนวทาง
การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการหลักสูตรที่เอื้อให้เกิดความสะดวกในการยืม
หลักสูตรไปใช้ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ให้มีการ
เสนอหลักสูตรซ้ําซ้อน และการทบทวนหลักสูตร
เพื่อนําไปสู่การลดจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนมาก
ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ อธิการบดีจะนําเสนอแนวทางการบูร
ณาการการทํางาน และการจัดการหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาห์เพื่อพิจารณาต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการกําหนด
แนวทางบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้
๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๒

การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้อํานวยการสํานัก พ.ศ. .....

๔.๓

การขอทักท้วงการแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา เนื่องจากเคยถูกร้องกรณี
การเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของสํานักหอสมุดมาก่อน

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรตามกระบวนการ
ต่อไป และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดย
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พัฒนา อนุรักษ์พงศธร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา
เป็นกรรมการ ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย
เป็นเลขานุการ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันหรือผู้อํานวยการสํานัก
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
ผู้บริหารหลายหน่วยงาน ซึ่งดําเนินการตามข้อบังคับ
ฉบับเดิม ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสรรหาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงขอให้เลื่อนการ
พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับใหม่ออกไปก่อน
เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
สํานักสมุด และยังไม่ทราบรายชื่อผู้ที่จะเข้าสู่
กระบวนการสรรหา ดังนั้น ประเด็นตามข้อร้องเรียน
ทักท้วงจึงไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
และในการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นกลางของ
กรรมการสรรหา ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ให้คงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)

๔

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

- ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๓๙๙๕
ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๓๙๙๔
ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖

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

- ฝ่ายเลขานุการ

- เสนอสํานักงานกฎหมาย
พิจารณาร่างประกาศ
สภา มก.
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๔๑๐๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๔๑๐๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

๖.๒

๖.๓

อนุมัติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙) จํานวน ๒ หลักสูตร โดยจะเปิดรับนิสิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตร อนุมัติ
ร่วมระหว่างคณะเกษตร กําแพงแสน และคณะเกษตร
- ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชา
ส่งเสริมการเกษตร
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปฐพีวิทยา
- ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
การขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในสํานักงานเลขานุการ
อนุมัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๔

นโยบายการพัฒนาของคณะเกษตร ในระยะ ๔ ปี
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เห็นชอบ

๖.๕

นโยบายการพัฒนาของคณะบริหารธุรกิจ ในระยะ ๔ ปี
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๕

- ฝ่ายเลขานุการ
- ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๖.๖

นโยบายการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๖.๗

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๔๑๐๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

นโยบายและวิสัยทัศน์ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

๖.๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
จํานวน ๑๑ ราย

เห็นชอบรายงานตามเสนอ และขอให้หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

๖.๙

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

๖.๑๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ราย รองศาสตราจารย์
๑ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย
แต่งตั้ง นายโชติ ตราชู กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวนศาสตร์ (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖)

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๔๑๐๖
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๙๕,
๑๔๐๙๖, ๑๔๐๙๗,
๑๔๐๙๘, ๑๔๐๙๙,
๑๔๑๐๐, ๑๔๑๐๑,
๑๔๑๐๒, ๑๔๑๐๓,
๑๔๑๐๔, ๑๔๑๐๕
และ ๑๔๑๐๖ ลว. ๓๐
ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๙๔
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๑๐๙
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทราบ

๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๙๑,
๑๔๐๙๒ และ ๑๔๐๙๓
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

๗.๒

๗.๓

เรื่อง
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะบริหารธุรกิจ
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาทางสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
การอนุมัติให้เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๘ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๒ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๓. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๒ รายวิชา
๔. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๕. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา
๖. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มรายวิชา
จํานวน ๑๓ รายวิชา
๗. อนุมัติให้คณะประมง ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับและสาขาวิชา
ต่าง ๆ จํานวน ๓,๘๖๐ คน ดังนี้
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๕๑๕ คน
ประกอบด้วย
๑) ดุษฎีบัณฑิต จํานวน ๖๒ คน
๒) มหาบัณฑิต จํานวน ๑,๔๕๓ คน

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๗

วาระที่

๗.๔
๗.๕
๗.๖

๗.๗
๗.๘
๗.๙
๗.๑๐
๗.๑๑

เรื่อง
- ระดับบัณฑิต จํานวน ๒,๓๔๓ คน
- ระดับอนุปริญญา จํานวน ๒ คน
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตร
กําแพงแสน)
๒. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๖ คน
รายงานเวลาวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่ จํานวนนิสิตทั้งหมด
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การยกเลิกโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
(สอ.มก.) จํานวน ๖ โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น
๓๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท
ถ้วน)
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินงานทางวินยั พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ฉบับที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๑
ฉบับที่ ๔๓ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปีที่

มติที่ประชุม

ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

ทราบ

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

๘

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๙๐
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖
-

วาระที่

๗.๑๒
๗.๑๓

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

-

๓๑ ฉบับที่ ๔๗ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕ ฉบับ
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม
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