สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

ทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้าย
วันเกิดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๒ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร และประเภทคณาจารย์ประจําชุดใหม่
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๒.๒ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๒.๓ การขอรับการสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีโลก
๑.๒.๔ สรุปผลการดําเนินการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยหลังวิกฤต
อุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ และการดําเนินการป้องกันน้ําท่วม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๕ การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยม
เกษตรกลางบางเขนและบริเวณโดยรอบ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๕
๑.๒.๖ การเผยแพร่ข่าวเด่นของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สู่สาธารณะ ประจําเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒.๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สร้าง “เกษตรกรปราดเปรื่อง”

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓๒ หน้า

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑
๔.๒

สรุปข้อมูลการได้งานทําของบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี ทราบ
นานาชาติ
การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ประจํา เพื่อทําหน้าที่กรรมการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหาร

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทบทวนการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย
๒

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายสภาฯ ลงนาม

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการสัมมนา

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ สภา มก.
ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ดําเนินการจัด
ประชุม สภา มก.

มหาวิทยาลัย

และการวางแผนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

-ติดต่อประสานงานกับ
วิทยาเขตศรีราชาเรื่องการ
จัดประชุมสัมมนา

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๕
ณ วิทยาเขตศรีราชา

เห็นชอบ (โดยมีข้อคิดเห็นดังในรายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๕
เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (โดยมีรายละเอียดใน -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-เสนอเลขานุการลงนาม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑
๖.๒
๖.๓

รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา(พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) จํานวน ๗ หลักสูตร
๑. คณะเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการ
ยางธรรมชาติ
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล
๓. คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร

วาระที่

เรื่อง

๖.๓
(ต่อ)
๖.๔

๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน
การขออนุมัติการร่วมลงทุนกับบริษัท Morinaga

๖.๕

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๙๕๐
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๑๕
ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๑๖
ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ (โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๓๗
ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามเสนอ โดยขอให้

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.

๓

Institute of Biological Science, Inc.

พิจารณาเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุนให้รอบคอบรัดกุม
ด้วย
อนุมัติในหลักการ โดยให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดแนวปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุง
ระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
อนุมัติ

๖.๖

การขออนุมัติการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

๖.๗

การขออนุมัติโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์การขออนุมัติโครงการจัดตั้งภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
เห็นชอบ
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสถาบันค้นคว้าและ
เห็นชอบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ร่างนโยบายการพัฒนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
เห็นชอบ
กําแพงแสน ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๖.๘

๖.๙
๖.๑๐

วาระที่

เรื่อง

๖.๑๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ ผู้อํานวยการสํานัก

๖.๑๒

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๑๓

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานตามเสนอ (โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)
ให้นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

-เสนอเลขานุการลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศสภา มก.
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๘
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๘
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๘
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ (โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔

๑๐๑๐๒/๒๑๑๐๘
ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๑๐๘
ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๒๗๕
ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕
-สภามก. ๑/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๑๓๓
ลว. ๑๓ ธ.ค ๒๕๕๕

๖.๑๔

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

อนุมัติให้แต่งตั้งนายอํานวย เนตยสุภา เป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขอให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๑๕๙
ลว. ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๗๖๒
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๕

๖.๑๕

การแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

-จัดทําคําสั่ง สภา มก.
-ฝ่ายเลขานุการ
-เสนอนายกสภา มก.ลงนาม

-คําสั่ง สภา มก.
๑๓/๒๕๕๕
ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕

๖.๑๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่
๓๔๓๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๑๖๗๙
ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๖.๑๗

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๖.๑๘

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

๖.๑๙

พิจารณาร่างประกาศสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี กรรมการมหาวิทยาลัยผู้
ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะประมง ๑ ราย
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย
และรองศาสตราจารย์ ๑ ราย
อนุมัติ

๕

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๙
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๗
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๑๓๔
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอ
๗.๑

วาระที่

ทราบและเห็นชอบ
คณะต่าง ๆ ปรับปรุงหลักสูตร รวม ๒๒ หลักสูตร
จาก ๑๒ คณะ ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะประมง ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๒. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๓. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา-ศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และ
กระดาษ

เรื่อง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๑๗
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๕๒
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๗.๑
(ต่อ)

วาระที่

ทราบและเห็นชอบ
๔. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๔ หลักสูตร
๕. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๖. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๗. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๘. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
๙. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
๑๐. อนุมัติให้คณะเกษตร กําแพงแสน ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– ชลประทาน
๑๒. อนุมัติให้โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม

เรื่อง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๙๔
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๗๕๘
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๙๓๕
ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๒๑๘
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๗๕๙
ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๙๓๔
ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๙๐
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๙๑
ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๗.๒

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

คณะต่าง ๆ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๒๗ รายวิชาปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๙ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑๑ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๓. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๔. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรายวิชา
ใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๕. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มรายวิชา
จํานวน ๖ รายวิชา
๖. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ เพิ่มรายวิชา
จํานวน ๙ รายวิชา
๗. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา
๘. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๓ รายวิชา

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๘.๑

รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน - กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๘.๒

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

มติที่ประชุม
ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
๘

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๖๗๖

ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕
๘.๓
๘.๔
๘.๕

รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย
ทราบ
เกษตรศาสตร์ กับสถาบันต่างประเทศ
ทราบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๕ วันที่ ๒๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๔๐ วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ทราบ
๑๒/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๙.๑

การพิจารณากรอบและแผนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ทันต่อ
สถานการณ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรับไปติดตามความ
คืบหน้ารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
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๙

