สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕
วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

วาระที่

๑.๑.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แทน
ผู้ลาออก ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายวิฑูรย์
สิมะโชคดี ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด และ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทาบทามและได้รับการ
ตอบรับจากนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี แล้ว ทั้งนี้ ได้
เสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
๑.๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุม
จํานวน ๓ ราย
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ การมอบรางวัล โครงการนวัตกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก ได้รับ
รางวัลส่งเสริมการวิจัย “ซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี
เพื่อผู้นํานักวิจัยดีเด่น” เพื่อดําเนิน “โครงการ
นวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอ
เมตริก”
๑.๒.๒ ข้อมูลโครงการวิจัยและรายชื่อนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง
๑.๒.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

มติที่ประชุม

กับ โครงการเคยู-ไบโอดีเซล และศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านสบู่ดํา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๑.๒.๔ สรุปผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ของ 4icu.org ประจําเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๒
๑.๒.๕ การจัดงานวันสถาปมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๖๙ ปี
๑.๒.๖ บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง โลภ
โง่โกรธหลง นิทานน้ําท่วม
๑.๒.๗ ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑.๒.๘ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI
GreenMetric Universities Ranking 2011
๑.๒.๙ รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์รวม
เทคโนโลยีการเกษตร
๑.๒.๑๐ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิป –
ไตยประชาชนลาว
๑.๒.๑๑ นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๑.๒.๑๒ สรุปการเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
๑.๒.๑๓ สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒.๑๔ สํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๑.๒.๑๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมอบหนังสือ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๕๗ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

-นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการ

มหาวิทยาลัย

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไข
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
รายงานความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาคณบดี ทราบ
คณะเศรษฐศาสตร์

-มอบคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการต่อไป

คณะกรรมการ
สรรหา

ประกาศ
ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

วาระที่
๕.๒

การกําหนดมาตรการเร่งรัดการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ

ทราบ

เรื่อง

-

มติที่ประชุม

มาตรการเร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถในการ เห็นชอบ (รายละเอียด
สื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

-คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ มก.

ผู้ปฏิบัติ

-

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศฯ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๒๐๒๖
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

ด้วยคณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุ อนุมัติ
หลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขอ
อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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๖.๒

๖.๓

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอขออนุมัติ
บรรจุหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
และ บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติ อนุมตั ิ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานชีวภาพ แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก
๒ และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๖.๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอ
ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒
แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา แบบ ๒.๑ หลักสูตร

๖.๕

๖.๖
๖.๗

มติที่ประชุม

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

ฝ่ายเลขนุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๑๙
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

ฝ่ายเลขนุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๑๘
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

ฝ่ายเลขนุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๑๘
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร

ฝ่ายเลขนุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๑
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ฝ่ายเลขนุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๒
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕
สภา มก. ๒/๒๕๕๕
ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๔

เห็นชอบให้ถอนวาระ และให้นําไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรติดภารกิจไม่สามารถเข้าชี้แจงประเด็นข้อ
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ฝ่ายเลขานุการ ฯ

๖.๘

๖.๙

วาระที่

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ก
แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ซักถาม
อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

เรื่อง

มติที่ประชุม

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรและลง
นามในแบบ มคอ.
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
-เสนออธิการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรและลง
นามในแบบ มคอ.

งานที่ต้องดําเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

ผู้ปฏิบัติ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๓ ลว. ๖
ก.พ. ๒๕๕๕ ,
๓๔๐๗ ลว. ๒๘ ก.พ.
๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๔ ลว. ๖
ก.พ. ๒๕๕๕ ,
๓๔๐๘ ลว. ๒๘ ก.พ.
๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๖.๑๐

ร่างแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๘
ลว. ๑๐ ก.ย.. ๒๕๕๕ ,

๖.๑๑

ร่างแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๘
ลว. ๑๐ ก.ย.. ๒๕๕๕ ,

๖.๑๒

ร่างแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๒๓๖๘
ลว. ๑๐ ก.ย.. ๒๕๕๕ ,

๖.๑๓

ร่างนโยบายการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ

บันทึกที่ ศธ.
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๒๓๖๘
ลว. ๑๐ ก.ย.. ๒๕๕๕ ,

๖.๑๔

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิต

อนุมัติในหลักการว่าเมื่อประธานคณะกรรมการสรรหา -จัดทําประกาศ ฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศ
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๖.๑๕

วาระที่

วิทยาลัย

ได้มาซึ่งรายชื่อของกรรมการในลําดับที่ ๓ เรียบร้อย
แล้ว ให้นํารายชื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําประกาศ ฯ
-เสนอนายกฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งกรรมการ
ทุกท่านทราบ
-เสนอเลขา ฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขาฯ ลงนาม

๖.๑๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์

ได้อนุมัติในหลักการว่าเมื่อประธานคณะกรรมการสรร
หาได้มาซึ่งรายชื่อของกรรมการในลําดับที่ ๓
เรียบร้อยแล้ว ให้นํารายชื่อเสนอต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๖.๑๗

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์

เห็นชอบ

๖.๑๘

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการ
สํานัก ได้แก่ คณบดีคณะประมง บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติประกาศ สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

๖.๑๙

-เสนอนายกฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งกรรมการ
ทุกท่านทราบ
-เสนอเลขา ฯ ลงนาม
-จัดทําประกาศ ฯ
-เสนอนายกฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งกรรมการ
ทุกท่านทราบ
-เสนอเลขา ฯ ลงนาม

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

พิจารณาโดยได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางใน ๒ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ประเด็น (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

๖.๒๐

การขออนุมัติแผนอัตรากําลังในการต่อเวลา
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.๒๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่าน ๑
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-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ผู้ปฏิบัติ
ฝ่ายเลขานุการฯ

-ฝ่ายเลขานุการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ

ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๔๐๑
ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๕
-ประกาศ
ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๑๐๕
ลว. ๖ มี.ค.. ๕๕

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ
ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๔๐๑
ลว. ๒๘ มี.ค.. ๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๑/ ๒๓๐๗
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๒๓๖๘
ลว. ๑๐ กพ. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
- รอง ฯ บริหารงาน ๑๐๑๐๒/๓๔๐๔
ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ,
ทรัพยากรบุคคล
๒๒๒๙ ลว. ๘ ก.พ. ๕๕
-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๘
ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ,
-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

วาระที่
๖.๒๒

ราย และอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ -เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๐ ราย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๗ รายและรองศาสตราจารย์ ๓
รายตามเสนอ

เรื่อง
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้รอง
ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์

มติที่ประชุม
อนุมัติ

งานที่ต้องดําเนินการ

๑๐๑๐๒/๒๒๓๐
ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๗
ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๑๘
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ,
๒๐๒๕ ลว. ๖ ก.พ. ๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๗
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
๗.๑

๗.๒

๗.๓

ทราบและเห็นชอบ
การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ แผน ก แบบ ก ๒
๒. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
คณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม ทราบและเห็นชอบ
คณะกรรมการประจําคณะ ขออนุมัติแก้ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติ ทราบและเห็นชอบ
ของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๗.๔

การแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ของคณะเกษตร

ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๕
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

๗.๕

การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา

ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
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เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

วาระที่
๗.๖

-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

เรื่อง
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓)

มติที่ประชุม

๑๐๑๐๒/๒๐๒๕
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ,

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการ ฯ ลงนาม

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖

๘.๗

มาตรการป้องกันการปลอมแปลงปริญญาบัตรและ
การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
มติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องเกี่ยวกับตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รายงานสรุปผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) และเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนําเสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๕๐ วันที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๔ วันที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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-ฝ่ายเลขานุการ ฯ

-บันทึก ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๗
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๕
-

วาระที่

เรื่อง

๘.๘

ประธานขอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอืน่ ๆ
๙.๑

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบันและ
ผู้อํานวยการสํานัก

เห็นชอบตามข้อหารือ

-แจ้งผู้บริหารหน่วยงานและ คณะ สํานัก สถาบัน
ที่ประชุมคณบดีทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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