สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม และวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

วาระที่

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๑.๑ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําตัวแทน
สโมสรนิสิตและคณาจารย์เข้ารดน้ําและขอรับพรจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
๑.๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ของ นายพรชัย รุจิประภา
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม สดุดีพระเกียรติคุณ
๑.๒.๒ KU Operation M.A.L.E.E (Multimedia
Assisted - Learning Effective English)
๑.๒.๓ เอกสารเผยแพร่ KU e-News ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑
๑.๒.๓.๑ พนักงาน มก. ได้รับการปรับการขึ้น
เงินเดือน ๕ เปอร์เซ็นต์
๑.๒.๓.๒ การต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓๓ หน้า และวาระพิเศษ วันจันทร์ที่
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หน้า

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

เห็นชอบให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.......ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
๘๑๑/๒๕๔๗ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ มอบสํานักงานกฎหมายตรวจสอบกระบวนการ
ทางกฎหมายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ......

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๕๐๔
ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural
Science Park) ณ วิทยาเขตกําแพงแสน

อธิการบดีรับไปดําเนินการสรุปรายละเอียดเสนอ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณา
ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปดูสถานที่
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ในต้นเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตร
อนุมัติ
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) จํานวน ๘ หลักสูตร รวม ๖ หน่วยงาน
๒

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๘๘๔
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕

๖.๒

๑. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
๒. คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
๓. คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๔. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
๕. คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์ม
สมัยใหม่
๖. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูล อนุมัติ
หลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)”
๒) เปลี่ยนจํานวนการรับนิสิตจาก ๑๕ คน/ปี
เป็น ๓๐ คน/ปี

วาระที่

เรื่อง

๖.๓

คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม
อนุมัติ

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๓

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๘๘๓
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๑๐
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติ

๖.๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบัน
สมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๔

๖.๕

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ขออนุมัติกําหนดสีประจําคณะ อนุมัติ

๖.๖

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

๖.๗

การแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๖.๘

การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วาระที่
๖.๙

เห็นชอบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนําหารือในที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อ
พิจารณาหามาตรการที่จะทําให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ มีภาระงานขั้นต่ําและภาระงานทาง
วิชาการผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ นํากลับไปพิจารณา
ทบทวนให้รอบคอบและให้ขยายระยะเวลาการ
สรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ออกไปอีก ๓๐ วัน
และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กัญจนา ธีระกุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่
๐๘๑๐ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๗๐๙
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศสภาฯ
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ สภา มก.
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๕๙๓
ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๕๐๓
ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําคําสั่งสภามก.
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-คําสั่งเลขที่ ๑/๒๕๕๕
ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

๔

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๑๑
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕

๗.๑

วาระที่

คณะต่าง ๆ จํานวน ๑๓ คณะ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ทราบและเห็นชอบ
รวม ๒๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะเกษตร ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. อนุมัติให้คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓. อนุมัติให้คณะประมง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมงโดยให้
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
๕. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
๖. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๕ หลักสูตร
๗. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๕ หลักสูตร

เรื่อง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ ๑๓
ฉบับ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม

๕

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๖๙๗
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๘
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๓
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๖
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๕
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๒๖
ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๗.๑
(ต่อฉ

๘. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๙. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
๑๐. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
๑๑. อนุมัติให้คณะเกษตร กําแพงแสน ปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
๑๒. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๓. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

๗.๒

คณะต่าง ๆ เสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓๒ รายวิชา ทราบและเห็นชอบ
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑๓ รายวิชา เป็นวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน
๑ รายวิชา และเป็นวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๒ รายวิชา

วาระที่

เรื่อง

๗.๒
(ต่อ)

๒. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน
๓ รายวิชา
๓. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรายวิชา

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๐
ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๖๙๙
ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๓
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๒
ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕ บันทึก
ที่ ศธ. ๐๕๑๓ ๑๐๑๐๒/
๖๖๙๘
ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๐๑
ลว.๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕
-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ ๑๓
ฉบับ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม

๖

-ฝ่ายเลขานุการ

๗.๓
๗.๔

วาระที่
๗.๕

๗.๖

๐๑๑๑๙๕๕๗
๔. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรายวิชา
ใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และเพิ่มรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๕. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา
๖. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๗. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
๐๑๒๐๓๔๗๑
๘. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
ทราบและเห็นชอบ
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕)
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับรายวิชาบังคับ
ทราบและเห็นชอบ
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
ทุกหลักสูตร

เรื่อง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

มติที่ประชุม

ทราบและเห็นชอบ
การอนุมัติแก้ไขแนวปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๔๑
และ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะเกษตร การอนุมัติแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตร ทราบและเห็นชอบ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๘๘๑
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๘๘๐
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๘๘๒
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๘.๑

๘.๒
๘.๓

๘.๔

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ
มติ ก.พ.อ. เรื่องการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

กองวิเทศสัมพันธ์ รายงานสรุปความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ทราบ และขอให้กองวิเทศสัมพันธ์จัดทําสรุปจํานวน
และสาขาวิชาที่คณาจารย์/นิสิตระดับปริญญาตรี
โท และเอก ที่มีการแลกเปลี่ยนหรือได้รับ
ทุนการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ใต้หวัน)
เสนอสภามหาวิทยาลัย (อธิการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในรายงานการประชุมสภามก. ครั้งที่
๔/๒๕๕๕)
ทราบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปราชการ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๘.๕

รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(เพิ่มเติม) และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

ทราบ

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา
๒๕๕๕

ทราบ

๘.๖
๘.๗

มติที่ประชุม

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๑๓๑๘๘
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
-และนําเสนอสภาฯ ทราบ
ในการประชุม ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๕
-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-

๘

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ
-

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓
๑๐๑๐๒/๖๗๔๔
ลว. ๒๖ เม.ย.๒๕๕๕
-

๘.๘
๘.๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ทราบ

-

-

-
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