สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑

๑.๒

ทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ ประธานฯ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ นายพันธ์ศักดิ์
ศิริรัชตพงษ์ เพื่ออํานวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานสรุป
ค่าเฉลี่ยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แจ้งขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒.๓ การเสนอชื่อคณะกรรมการบริหาร สมัชชาสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.

วาระที่

รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๓๑ หน้า

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม

๓.๑

รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

-

ทราบ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

ตอบข้อหารือกรณีการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๔๒๓
ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๕,
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๔๒
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๘๗
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๑๙๐
ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕,

๔.๒

การจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะที่มีการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๒๙๗
ลว. ๓๐ ต.ค ๒๕๕๕

๔.๓

รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิด
อุทกภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การแต่งตั้งรองอธิการบดี

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ สภา มก.
-เสนอนายก สภา
มหาวิทยาลัยลงนาม
๒

-ฝ่ายเลขานุการ

คําสั่งที่ ๘/๒๕๕๕
ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕
คําสั่งที่ ๙/๒๕๕๕

อนุมัติการขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์ -จัดทําบันทึกข้อมูล
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ประจําปี -เสนอเลขานุการลงนาม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ

๖.๒

การขออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.๓

การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แก่ อนุมัติ
Professor Dr. Aaron Ciechanover นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล ประจําปี ค.ศ. ๒๐๐๔
การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา
พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)

๖.๔

-ฝ่ายเลขานุการ

ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕
คําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๕
ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๑๐
ลว. ๒๖ ก.ย ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศ สภา มก.
-เสนอนายก สภา
มหาวิทยาลัยลงนาม
1

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ สภา มก.
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๐๙๘
ลว. ๒๕ ต.ค ๒๕๕๕

๖.๕

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ โดยให้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๖๑๖
ลว. ๑ ต.ค ๒๕๕๕

๖.๖

การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๖๑๕
ลว. ๑ ต.ค ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๖.๗

การขออนุมัติโครงการจัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

๖.๘

การขออนุมัติปรับโครงสร้างกองกิจการนิสิต

๖.๙

นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศ สภา มก.
-เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ สภา มก.
ลว. ๑๒ ต.ค ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศ สภา มก.
-เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เห็นชอบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เสนอให้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดทําข้อมูล
-เสนอเลขานุการลงนาม
การได้งานทําของบัณฑิตเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
เป็นข้อมูล
๓

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ สภา มก.
ลว. ๑๒ ต.ค ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๔๐
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นหน่วยงานใน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา
โดยให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Department of
Materials Science”
อนุมัติ

๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒

วาระที่
๖.๑๓

๖.๑๔

๖.๑๕

ร่างนโยบายการพัฒนาสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในระยะ เห็นชอบ
๔ ปี (วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐)
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เห็นชอบ
ผู้อํานวยการสถาบัน และอํานวยการสํานัก ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
การแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม อาตมางกูร
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน สืบแทน รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี

เรื่อง

มติที่ประชุม

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์(รายชื่อตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล
ทะเบียนและประมวลผล(รายชื่อตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่าน
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตําแหน่ง ศาสตราจารย์
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ราย
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕ ราย
รองศาสตราจารย์ ๑ ราย และศาสตราจารย์ ๒ ราย
๔

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําคําสั่งสภา มก.
-เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๔๓
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๕๒
ลว. ๓ ต.ค ๒๕๕๕

-คําสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕
ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๘๖
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๑๒๕๐
ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๘๐๐
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
๗.๑
๗.๒
๗.๓

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) จํานวน ๑๗ คน

ทราบและเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๒๔๔
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๘.๑

ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

เรื่อง

๘.๒

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ KU e-Newsประจําเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๔
ประธานขอกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖

มติที่ประชุม

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
๕

๖

