สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชมวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

ทราบ
ประธานฯ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้แก่ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ออํานวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๕๗ ปี
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ สรุปการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันปลูกต้นไม้
๑.๒.๒ ผลการจัดอันดับ Webometrics
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๒
๑.๒.๓ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
๑.๒.๔ สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๕ สรุปจํานวนและเวลาของผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๒.๖ ผลการดําเนินการสืบค้นข้อมูลหลักฐานเอกสาร
และภาพถ่ายเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)
ทรงหว่านข้าว ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
๑.๒.๗ การปรับการดูแลพื้นที่หน่วยงานสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และการโอนย้าย
ภาระงานให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่

วาระที่

เรื่อง

๑.๒

๑.๒.๘ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ

-

มติที่ประชุม
ทราบ

-

งานที่ต้องดําเนินการ
-

-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

(ต่อ)

มหาวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแจ้งกําหนด
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒.๑๐ ประธานฯ มอบจดหมายข่าวธรรมภิบาล
มหาวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน)
๒๕๕๕
๑.๒.๑๑ มหาวิทยาลัยนําเสนอเอกสารเผยแพร่ KU
e-News ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๖
๑.๒.๑๒ หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารแก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๓๗ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑
๓.๒

วาระที่

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง

๓.๓

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

มติที่ประชุม
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)
๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๒

การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๓

การขออนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างที่
ขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสํานักงานอธิการบดี
นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะทรัพยากรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๔

๖.๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๖.๖

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๗

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๘

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๓

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๖๖๐๓
ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๒
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๖
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๐๘๐
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๑
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๓
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๐
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๒
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๖.๙

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๑๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๑๐

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๑๑

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.)

แต่งตั้ง ศาสตราจารย์นิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) ตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๑๒

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
การปรับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๑๕๕๕)
มหาวิทยาลัย และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อนุมัติตามเสนอ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๖.๑๓

วาระที่
๖.๑๔

เรื่อง
ขอความเห็นชอบกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

มติเห็นชอบให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาและ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ลาไปฝึกอบรมทุกสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้อง -เสนอเลขานุการลงนาม
กับความต้องการของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

๔

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๘๗
ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๖๓
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๔
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๐๘๒
ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๕๕
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๖๒
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๗.๑

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๒. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๔
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๓
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๕
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๒
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๗.๒

คณะวิทยาศาสตร์ขอแก้ไขการพิมพ์ผิดในหลักสูตรดังกล่าว ทราบและเห็นชอบ
ข้างต้น ในส่วนของคําอธิบายรายวิชา ๐๑๔๒๓๓๕๑
สรีรวิทยาของสัตว์ ระบุวิชาพื้นฐาน เป็นวิชา
๐๑๔๒๓๓๑๑ กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของคอร์เดต
ขอแก้ไขเป็น วิชา ๐๑๔๒๓๑๑๓ สัตววิทยาทั่วไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๗.๓

คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา ๓๗๑๑๑๑ การใช้
ทรัพยากรห้องสมุด (Use of Library Resources)
จํานวน๑ (๑-๐) หน่วยกิต โดยให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา เป็น
๐๑๓๗๑๑๑๑ สื่อสารสนเทศ (Information Media)
จํานวน๑(๑-๐-๒) หน่วยกิต

มติที่ประชุม
ทราบและเห็นชอบ

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

๘.๑

๘.๒
๘.๓
๘.๔

วาระที่
๘.๕

๘.๖
๘.๗

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท และ
งบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน ๕ ล้านบาท
รวมเป็นเงิน ๑๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ขอใช้ระบบประเมินผลการบริหารงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เรื่อง

มติที่ประชุม

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ทราบ
เงินรายได้ ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ออกจากราชการ จํานวน ๒ ราย และภาคทัณฑ์พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๒๕
ทราบ
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ทราบ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๖

-ฝ่ายเลขานุการฯ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/ ๑๕๒๔๘
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๙.๑
๙.๒

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่สาธารณรัฐ
ทราบ
ฟิลิปปินส์ที่ประสบอุทกภัย
สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ลงนามความ ทราบ
ร่วมมือกับ AGB (Association of Governing Boards of
Universitiesand Colleges) ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

๗

-

-

-

-

-

-

