สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- จัดทําประกาศสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ รองศาสตราจารยวุฒิชัย กป#ลกาญจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ศาสตราจารยสนิท
อักษรแกว คณาจารยผูทรงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัย
ไดรับโปรดเกลาฯ แต1งตั้งเป3นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห1งชาติ (สนช.) ลําดับที่ ๑๓๒ และลําดับที่ ๑๔๗
๑.๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแจงให
ที่ประชุมทราบเพิม่ เติม ดังนี้
๑. แนวทางการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๙/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๑ ไม1พิจารณาการจัดตั้งหน1วยงานใหม1
ระดับคณะ สถาบัน สํานัก
๑.๒ ไม1พิจารณาหลักสูตรใหม1 เพื่อบรรจุเขา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒. สภามหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญมากขึ้น
ในการกําหนดนโยบายและติดตามเรื่องต1างๆ เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพรอมในการ
เป3นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๓. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยร1วมกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต1อไป (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๑.๓ กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก1
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปL พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒ วันศุกรที่ ๓ วันเสารที่ ๔ และวัน
อาทิตยที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๕ วัน

ทราบ

ทราบ และเพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป3นไปอย1าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีมติให
แต1งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
ไร1สุวรรณ (ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟHางแห1งชาติ)
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๘/๒๕๕๗)

ทราบ

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๒๔๑
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

-

วาระที่

เรื่อง

(ต1อ)

๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยกําหนดนําผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําปL พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปถวายพระสงฆที่จําพรรษา
ณ วัดปHาโมกวรวิหาร อําเภอปHาโมก จังหวัดอ1างทอง
ในวันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๙ น.
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการร1วม
สนับสนุนทุนวิจัยกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ฝHายละครึ่งหนึ่ง วงเงินสมทบ ๓ ปL
เป3นเงิน ๑๒,๑๐๕,๐๐๐ บาท โดยใชเงินรายไดส1วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม ๔๒ โครงการ
๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะมหาวิทยาลัย
วิจัยแห1งชาติ ๑ ใน ๙ แห1ง (NRU) ไดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานและความกาวหนาทางวิชาการ ในการประชุม
สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห1งชาติ ครั้งที่ ๓ (The 3rd
Thailand National Research Universities Summit
(NRU SUMMIT III) : Prelude to World Class
University) ระหว1างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
๑.๒.๓ มูลนิธิส1งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระ
บรมราชูปถัมภ ร1วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแห1งชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) (SCG) ร1วมกันจัดงานประกาศผลรางวัล
นักวิทยาศาสตรดีเด1นและรางวัลนักวิทยาศาสตรรุ1นใหม1
ประจําปL พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุ1นใหม1
ประจําปL พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ คน ไดแก1

๑.๒

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๒-

วาระที่

เรื่อง

(ต1อ)

ผูช1วยศาสตราจารยธงไทย วิฑรู ย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร และ อาจารยมนตรี สว1างพฤกษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
๑.๒.๔ อธิการบดีขอไม1รับเงินประจําตําแหน1งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต1วันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป3นตนไป เนื่องจากไดรับการแต1งตั้งเป3น
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห1งชาติในลําดับที่ ๑๓๒

มติที่ประชุม

ทราบ

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรอง โดยมีขอแกไข
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๓๑ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดี
รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหน1งอธิการบดี
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการสรรหา
แลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในวาระที่ ๖.๖
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา อยู1ระหว1าง
ดําเนินการสรรหา คาดว1าจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา อยู1ระหว1างดําเนินการ
สรรหา คาดว1าจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อยู1ระหว1าง
ดําเนินการสรรหา คาดว1าจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-๓-

วาระที่

เรื่อง

๓.๑
(ต1อ)

๕. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ อยู1ระหว1าง
ดําเนินการสรรหา คาดว1าจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร อยูร1 ะหว1าง
ดําเนินการสรรหา คาดว1าจะแลวเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดี
รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหน1งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓.๒

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และ ศาสตราจารยสืบศักดิ์ สนธิรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ขอหารือเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลง
เวลาที่จะกําหนดใหผูสมัครเขารับการสรรหาฯ
แสดงวิสัยทัศนและแถลงนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัย ต1อคณะกรรมการสรรหาฯ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย คนละประมาณ ๓๐ นาที
พรอมตอบขอซักถามของบุคลากร คนละประมาณ
๑๕ นาที และที่ประชุมเห็นชอบใหเป3นอํานาจ
ของคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหน1ง
อธิการบดีพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม

-

-

-

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอย1างกวางขวาง และ
มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อใหมหาวิทยาลัย
นําไปพิจารณา และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมคราวต1อไป (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗)

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

การปรับโครงสรางคณะเกษตร และคณะเกษตร
กําแพงแสน

-๔-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๐๙
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๗

วาระที่
๔.๒

เรื่อง
การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางองคกรของคณะและ
วิทยาลัยที่ยังไม1มีการแบ1งส1วนราชการเป3นภาควิชา
ใหมีการแบ1งส1วนเป3นภาควิชา

มติที่ประชุม
อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗)

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําร1างประกาศ
- ฝHายเลขานุการ
สภา มก. จํานวน
๑๒ ฉบับ
- ขอใหสํานักงานกฎหมาย
ช1วยตรวจสอบก1อนนํา
เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๘๒
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๗
- ประกาศ สภา มก.
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๘๐๔
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

๕.๒

นโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบ และมีขอเสนอแนะ ใหมีการบังคับใชระเบียบ
ขอบังคับต1างๆ โดยเคร1งครัด โดยใหทุกฝHายร1วม
รับผิดชอบภารกิจและการผลิตผลงาน ทั้งในระดับ
บุคคล และระดับคณะ สถาบัน สํานัก และใหมีการ
ดําเนินการโดยการมีส1วนร1วมทุกระดับ
ความคืบหนาดานนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

งบประมาณเงินรายได ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗)

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๐
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๗

๖.๒

มหาวิทยาลัยในฐานะนิติบุคคล ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเป3นสมาชิกสภาปฏิรูปแห1งชาติ

เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือก
เป3นสมาชิกสภาปฏิรูปแห1งชาติ ๒ ราย ดังนี้
๑. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ ตําแหน1ง
รองศาสตราจารย สังกัด ภาควิชาเวชศาสตรคลินิก
สัตวใหญ1และสัตวปHา คณะสัตวแพทยศาสตร และ
ประธานสภาขาราชการ
๒. นายเดชรัต สุขกําเนิด ตําแหน1งอาจารย
สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๓๑
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗

-๕-

วาระที่

เรื่อง

๖.๓

การพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร1ผลงานทางวิชาการ

๖.๔

การขออนุมัติกําหนดตําแหน1งและแต1งตั้งตําแหน1ง
ทางวิชาการ

๖.๕

ผลการพิจารณาการขอทบทวนตําแหน1ง
รองศาสตราจารย (ทบทวนครั้งที่ ๑)

๖.๖

การแต1งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

รับรองวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร1
ผลงานทางวิชาการที่ไม1อยู1ในฐานขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑๒ รายการ
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยในการเสนอขอตําแหน1ง
ผูช1วยศาสตราจารย สังกัดคณะวนศาสตร และ
ตําแหน1งศาสตราจารย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
จํานวน ๒ ราย ไม1ผา1 นตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ตามที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน1งและแต1งตั้งใหดํารง
ตําแหน1งผูช1วยศาสตราจารย จํานวน ๘ ราย และ
รองศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย
เห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนตําแหน1ง
รองศาสตราจารย (ทบทวนครั้งที่ ๑) และอนุมตั ิ
กําหนดตําแหน1งและแต1งตั้ง ผูช1วยศาสตราจารย
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม ใหดํารงตําแหน1งรองศาสตราจารย
ในสาขาวิชาการเงิน ตั้งแต1วันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ
ใหแต1งตั้ง รองศาสตราจารยพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน1ง
เลขที่ ๒๘๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร สืบต1อจาก รองศาสตราจารย
ธัญญะ เกียรติวัฒน ดํารงตําแหน1งในการบริหารเป3น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต1วันที่ ๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป3นตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน1ง
สี่ปL

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๖๙๐
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๕๗

- จัดพิมพคําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกฯ ลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.
๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓๘๑,
๑๒๓๘๒ ลว. ๕ ก.ย.
๒๕๕๗

-๖-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๖๙๑
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๖๙๒
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๕๗

วาระที่
๖.๗

เรื่อง
การแต1งตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีที่จะ
เกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติใหแต1งตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
- จัดพิมพคําสั่งสภา มก.
ดังนี้
- เสนอนายกฯ ลงนาม
๑. ใหแต1งตั้ง ผูช1วยศาสตราจารยนงลักษณ
งามเจริญ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อัตราเลขที่ ๑๖๔๘ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร และรองอธิการบดีฝHายประกัน
คุณภาพ เป3นผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝHาย
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ใหแต1งตั้ง นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่
๒๗๑๕ ตําแหน1งนักวิจัยเชี่ยวชาญ สังกัดศูนยวิจัย
ระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร และรองอธิการบดีฝHายประสานงาน
โครงการพิเศษ เป3นผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝHายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต1วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ฝHายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.
๒๕๕๗

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๘๐๖
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๘๐๕
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๘๐๗,
๑๒๘๐๘, ๑๒๘๐๙,
๑๒๘๑๐, ๑๒๘๑๑,
๑๒๘๑๒, ๑๒๘๑๓
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

๗.๒

การอนุมัติแกไขชื่อปริญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๘ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะเกษตร เปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

๗.๓

-๗-

วาระที่
๗.๓
(ต1อ)

๗.๔

เรื่อง

มติที่ประชุม

๒. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร เปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปL
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. อนุมัติใหคณะวนศาสตร เปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปHาไม
และสิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ) ฉบับปL พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา ฉบับปL พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เปลีย่ นแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
จํานวน ๒ หลักสูตร
๖. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร ฉบับปL พ.ศ. ๒๕๕๕
ทราบ
การอนุมัติเป#ดรายวิชาใหม1 และเพิม่ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะเทคนิคการสัตวแพทย เป#ดรายวิชา
จํานวน ๒๗ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เป#ดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร เป#ดรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
๔. อนุมัติใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร เป#ดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๕. อนุมัติใหคณะเกษตร กําแพงแสน เพิ่มรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา

-๘-

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๗.๕

การอนุมัติปริญญาแก1ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปL
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๔ ครั้งที่ ๑๕
และครั้งที่ ๑๖) ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๓,๓๕๑ คน
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๑๔๒ คน
มหาบัณฑิต
๑,๐๒๙ คน
ดุษฎีบัณฑิต
๑๑๓ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒,๒๐๕ คน
- ระดับอนุปริญญา จํานวน
๔ คน
การอนุมัติถอนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปLการศึกษา ๒๕๕๖
ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ ราย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรายงานผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยประจําเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๔
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดอันดับโลก
ที่ ๓๔๐ อันดับเอเชีย ๖๒ อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่ ๔ และอันดับที่ ๒ ของประเทศไทย ซึ่งเป3นอันดับที่ดี
ขึ้นจากการประกาศผลประจําเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔
กองแผนงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปLการศึกษา
๒๕๕๕
สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานสถิติจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พรอมทั้งจํานวน
ผูไดรับเกียรตินยิ ม ประจําปLการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๕
และ ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมความร1วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันต1างประเทศในช1วงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๗.๖
๗.๗

๗.๘
๗.๙

๗.๑๐

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต+องดําเนินการ
-

ผู+ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๙-

วาระที่

เรื่อง

๗.๑๑

คณะสัตวแพทยศาสตร รายงานความกาวหนาโครงการ
สรางนวัตกรรมร1วมระหว1างคณะสัตวแพทยศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๗ โครงการ
มหาวิทยาลัยรายงานสรุปขอมูลการประชุมหน1วยงาน
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีหน1วยงานจัดส1ง
ขอมูลการประชุมของหน1วยงาน จํานวน ๔๘ หน1วยงาน
จากทั้งหมด ๖๐ หน1วยงาน คิดเป3นรอยละ ๘๐
มหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินโครงการตัดแต1งและ
บํารุงรักษาตนนนทรีทรงปลูก มก. ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ระหว1างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก1อสราง
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปL
พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยนําเสนอข1าวประชาสัมพันธ มก. และ KU
e-News ดังนี้
๑. ข1าวประชาสัมพันธ มก. ปLที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒๑
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. KU e-News ปL พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ - ๕
ประจําเดือนกรกฎาคม และฉบับที่ ๑ - ๒ ประจําเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่
๙/๒๕๕๗ ในวันจันทรที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และกําหนดการประชุมร1วมกับผูบริหารครั้งต1อไป ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-
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-

-

-

ทราบ
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-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

- ๑๐ -

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๗.๑๗

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

๗.๑๘

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๕ ราย

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝHายเลขานุการ

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

- ๑๑ -

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๒๙
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๓๐
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗

