สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่องทีป
่ ระธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑
ต่อ

มติที่ประชุม
ทราบ

๑.๑.๑ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยขอแจ้งกําหนดการเข้าร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่าง
วันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รวม ๔ วัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
๑.๒.๒ สํานักทะเบียนและประมวลผลสรุปการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการ
ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
๑.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๑.๒.๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอรายงานสรุป
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจัดสรรเงินให้
หน่วยงานต่างๆ
๑.๒.๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอสรุปผลการ
ดําเนินงานของโครงการวิทยาเขตสีเขียว(KU-Green
Campus Healthy Community) ระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒.๗ สภามหาวิทยาลัยขอมอบจดหมายข่าวธรรมา- ทราบ
ภิบาลมหาวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม)
๒๕๕๕ ให้แก่กรรมการทุกท่าน
๑.๒.๘ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ทีม SKUBA ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

แก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มา
ประชุมลําดับที่ ๑๘ จาก “รองศาสตราจารย์บรรจบ
ภิรมย์คํา” เป็น “นางยุพา ปานแก้ว” แล้วรับรอง
รายงานการประชุมฯ ตามที่ได้แก้ไข

-

-

-

ทราบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)

-

-

-

-

-

-

World RoboCup 2012 ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก
๑.๒.๙ หน่วยงานมอบพระ หนังสือและเอกสารให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔๒ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงิน
เกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

๔.๒

การสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มอบสํานักงานกฎหมายทําหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๘๖
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

จาก ASEAN สู่ AEC และ AC จาก ค.ศ. 1967
สู่ ค.ศ. 2015 และ 2018

เห็นชอบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)
๒

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๕ ความเสี่ยง
นโยบายการพัฒนาของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ ๔ ปี
(วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐)
นโยบายการพัฒนาของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
การจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะที่มีการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

อนุมัติ

๖.๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

๖.๗

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก

๖.๒
๖.๓

๖.๔
๖.๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ (โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ โดยให้แก้ไข หัวข้อที่ ๑ จากเดิม “การวิจัย” -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เป็น “การวิจัยและพัฒนา”
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)
เห็นชอบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๓

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๕๕
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๖๘
ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๙๐
ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๙๐
ลว. ๒๔ กค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๖๙
ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๕๑๙
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๕๑
ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๕๒
ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๕๓
ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๖.๘

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทาง
วิชาการ

๖.๙

อนุมัติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอเทียบตําแหน่งทาง
วิชาการของนายสรนารถ สินอุไรพันธ์ วุฒิ สถ.บ.
(สถาปัตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยรังสิต M.A.
(Architectural Design and Theory) จาก The
Universityof Nottingham และ Ph.D. (Architecture)
จาก The University of Sheffield ประเทศสหราช
อาณาจักร ซึ่งดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีปกติ ตั้งแต่วันที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
การขออนุมัติยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการนํารถ
ผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

๖.๑๐

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๑๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําประกาศสภา มก.
-เสนอนายกสภาฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๕๓
ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๕๔
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๕๓
ลว.๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕

ประกาศ สภา มก.
ลว. ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
๗.๑

ทราบและเห็นชอบ
การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะเกษตร ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ ๒ ฉบับ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๕๗
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๕๖
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๗.๒

การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา
๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เปิดรายวิชาใหม่ เป็นหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา
๐๑๑๑๙๕๒๒
๗.๓ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔
วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑

๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖
๘.๗

การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์
นิตย์ศรี แสงเดือน สังกัดภาควิชาพันธุ-ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๒
การแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
(ท.๑๑)
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาธารณรัฐชิลีกบั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความร่วมมือโครงการ ๑ ช่วย ๙ (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙
สถานศึกษา)
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕

วาระที่
๘.๘

เรื่อง
ประธานขอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐

มติที่ประชุม
ทราบ

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

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

