สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

วาระที่
๑.๒
(ต่อ)

ทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ มอบผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีเนื่องในวัน
คล้ายวันเกิดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๑.๒ โครงการหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๑๑ โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
๑.๑.๓ ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๑.๔ การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วาระเข้าร่วมประชุม
ทราบ
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ รายงานความคืบหน้าหลักสูตรวิศวกรรม
ระบบราง
๑.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการ Kasetsart
University Exchange Program (KUSEP)
๑.๒.๓ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒
๑.๒.๔ รายงานข้อมูลจํานวนนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑.๒.๕ บทสรุปผู้บริหาร การโอนโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง
๑.๒.๖ สรุปข้อตกลงการใช้พื้นที่บริเวณเกษตรกลาง
บางเขน

-

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ
-

๑.๒.๗ สรุปการต้อนรับ H.E. Mr. Javier Andres
Becker-Marshall เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี
๑.๒.๘ การแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑.๒.๙ หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๒๗ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

-

-

-

ทราบ (โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

วาระที่

สรุปการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้แต่ละคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ อนุมัติตามเสนอ (โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
สังคมศาสตร์ ดังนี้
รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)
๒

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๑
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. คณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
การขอชะลอการใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๑ ปี

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๖.๓

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๖.๔

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาท
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
(สปค.๐๑)

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)
เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
ตามเสนอ

-จัดทําประกาศ สภา มก.
-เสนอนายกสภาลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๖.๒

๖.๕
๖.๖

วาระที่

เรื่อง

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๐
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ

๖.๗

การขออนุมัติจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๖.๘

นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ในระยะเวลา ๔ ปี (วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ –
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน ตามนโยบายการพัฒนาในระยะเวลา ๔ ปี
(วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - วันที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙)
การแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล

-จัดทําคําสั่งสภามก.

๖.๙

๖.๑๐

๓

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๖
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๒
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๙๔
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศ สภา มก.
ลว.๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๙๑
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๙๕
ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๙๓
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๙๓
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
-คําสั่งที่ ๗/๒๕๕๕

-เสนอเลขานุการลงนาม

๖.๑๑

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ข้าราชการพลเรือน ในสถาบัน อุดมศึกษา อัตราเลขที่
๐๓๒๑ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๙
ส.ค. ๒๕๕๕ โดยวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

๖.๑๒

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทาง
วิชาการ

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๑๕๕๕)

๖.๑๓

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
-เสนอเลขานุการลงนาม
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
๗.๑

๗.๒

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๓ รายวิชา
๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มรายวิชา ๔๒๔๔๘๕

มติที่ประชุม
ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ทราบและเห็นชอบ

-

๔

ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการ

-

-บันทึกที่ ศธ.๐๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๑๓
ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๗๗๖
ลว. ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๙๒
ลว. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๑๓
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๑๔
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๑๕
ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
การแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์
กําหนดการและรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

วาระที่

เรื่อง

๘.๔

ผลการพิจารณาการขอชะลอการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กับสถาบันต่างประเทศ
ผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ข้อมูลผลการเรียนดีของนิสิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เอกสารเผยแพร่ KU e-News ประจําเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
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๘.๖
๘.๗
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๘.๙
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งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ
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ทราบ

-
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-

มติที่ประชุม

๕

๘.๑๓
๘.๑๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๒๑
ทราบ
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๙ วันที่ ๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ในวนจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๓.๓๐ น.

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

-

-

-

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอืน่ ๆ
๙.๑

อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KU Food Science Park)

ทราบ

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

๖

