สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

ทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ มอบผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวัน
เกิดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๓ เปลี่ยนแปลงผู้ทําหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร ที่เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
๑.๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “Drying
Beads International Showcase : Seeing is Believing”
(วิทยาการเม็ดดูดความชื้น)

-

-

๑.๒

เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑.๒.๒ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอนที่ ๑
๑.๒.๓ โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมการข้าว
๑.๒.๔ สรุปการหารือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
๑.๒.๕ สรุปการหารือกับกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการขอ
ใช้พื้นที่จัดทําโครงการจักรยาน มก.

-

-

วาระที่

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ทราบ

มติที่ประชุม

-

ผลการดําเนินงาน

๑.๒.๖ รายงานการเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัย
ทราบ
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๒.๗ รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงและการให้บริการ
อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และพื้นที่
โดยรอบ
๑.๒.๘ คําชี้แจงของชุมนุมรัฐศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ มุ่งสร้างบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการเกษตร
เสริมศักยภาพเกษตรไทย
๑.๒.๑๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจํา
ประเทศไทย
๑.๒.๑๑ หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๖๔
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๓๒ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

วาระที่

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก และประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

เรื่อง

ให้แต่งตั้ง นายพรชัย รุจิประภา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๒

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายกฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึก
-เสนอเลขานุการลงนาม

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๑
๔.๒

สรุปข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสหวิทยาการ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

การแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ
สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕.๒

การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการ
พัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ตามเสนอ
ให้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ สภา มก.
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ สภา มก.
ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๑๓
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๓๐
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การเสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-นอกฝั่ง
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา(พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) จํานวน ๔ หลักสูตร

วาระที่

เรื่อง

๖.๒

การขออนุมัติโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (C&I)
และหลักสูตรมหาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู
(MEF) (การสอนภาษา) ภาคพิเศษ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และสถาบัน IUFM de Montpellier

มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)

๓

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มหาวิทยาลัย Montpellier 2 ประเทศ ฝรั่งเศส
๖.๓

๖.๔
๖.๕
๖.๖
๖.๗

๖.๘

วาระที่
๖.๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย และกําหนดแนวทางดําเนินการคัดเลือกผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘๘
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบรายงานตามเสนอ (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)
อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘๘
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘๙
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘๙
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๓๖
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๖
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๐
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๕
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๔

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
๗.๑

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะประมง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

๔

๓. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๔ หลักสูตร
๗.๒

๗.๓

๗.๔

วาระที่
๗.๕

-

-

ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๓
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕
-

-

-

-

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทราบและเห็นชอบ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา คลินิกศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์เสนออนุมัติปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ปรับปรุง ทราบและเห็นชอบ
รายวิชา และปิดรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
ทราบและเห็นชอบ
และปิดรายวิชา

เรื่อง

มติที่ประชุม

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕

การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร และการพัฒนาระบบข้อมูล
นิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดสรรเงินและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา
ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
กับกรมชลประทาน
สรุปการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๕

๘.๖
๘.๗
๘.๘
๘.๙
๘.๑๐

แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี ทราบ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ
กับต่างประเทศ
ทราบ
สรุปโครงการที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
รายงานการมอบพื้นที่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้กับ
หน่วยงานใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

วาระที่

เรื่อง

๘.๑๑

เอกสารประชาสัมพันธ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ KU
e-News ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๕ - ๖
และประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒๙ วันที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.

๘.๑๒
๘.๑๓

ทราบ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๒
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

มติที่ประชุม

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

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

๖

๗

