สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ การเดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม(
๑.๑.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง
แต(งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,เป3นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๑.๑.๓ การจัดทําเว็บไซต,สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต(งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๒ ความคืบหนาในการดําเนินการเพื่อนําร(าง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ...
ที่ผ(านการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห(งชาติ ไปประกาศ
ใชเป3นกฎหมาย
๑.๒.๓ ความคืบหนาการดําเนินงานคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,เป3นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
๑.๒.๔ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง ใหยกเลิก
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ที่แต(งตั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการเพื่อจัดทําร(างขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร(าง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

วาระที่

เรื่อง
๑.๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร(างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๖ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๗ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย,สิน และ
สิทธิประโยชน, ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร(าง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๘ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๙ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในร(างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๑.๒.๑๐ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําร(างระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในร(างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๒-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร,ที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ หนาที่ ๖ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๒๗ เป3นดังนี้
“.....เนื่องจากปGจจุบันระบบ social media เช(น
Facebook และ Line.....” แลวรับรองรายงาน
การประชุมฯ ตามทีไ่ ดแกไข

-

-

-

ทราบ และกรรมการไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๕/๒๕๕๘)
ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร,ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑๒ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

ขอมูลการประชุมหน(วยงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ,
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหาร
หน(วยงาน

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๘๑
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

การทบทวนคณะกรรมการและคณะทํางานที่แต(งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

ใหมหาวิทยาลัยชะลอการพิจารณาแต(งตั้งประธาน
- จัดทําบันทึกแจงมติ
และกรรมการหรือผูทํางานในคณะกรรมการและ
- เสนอเลขานุการลงนาม
คณะทํางานที่แต(งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยออกไปก(อน
จนกว(าร(างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
พ.ศ. ..... ในกํากับของรัฐจะประกาศใชเป3นกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเป3นไปดวยเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ หากมีกิจกรรมใดจะล(าชาหรือ
ก(อใหเกิดความเสียหายต(อหน(วยงาน ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการอย(างต(อเนื่องไปก(อน
จนกว(าสภามหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริหารจัดการรูปแบบใหม(

-๓-

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๘๔
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการ
ต(อไป

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๕๒๓
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

๑. ใหจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เป3นหน(วยงานภายในที่ขึ้นตรงต(อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, แบ(งออกเป3น ๓ งาน
ไดแก( ๑. งานบริหารและธุรการ ๒. งานประชุม และ
๓. งานประสาน ติดตามและประเมินผล
๒. ใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
ว(าดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติตามเสนอ

- จัดพิมพ,ประกาศสภามก. จํานวน ๒ ฉบับ
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- ประกาศสภา มก.
ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๘๓
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๖
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๔
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

การกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําสําหรับอาจารย,ที่ปรึกษานิสิต
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

การขออนุมัติโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,

๖.๒

การขออนุมัติจัดตั้งศูนย,วิจัยและฝ^กอบรมการพัฒนาไม
เศรษฐกิจ ในคณะวนศาสตร, ดังนี้
๑. ใหคณะวนศาสตร,เป3นหน(วยงานตัวแทนดําเนินการ
ขอใชพื้นที่จากกรมป[าไม เพื่อใหเป3นพื้นที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนากระบวนการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
๒. อนุมัติหลักการจัดตั้งศูนย,วจิ ัยและฝ^กอบรมการ
พัฒนาไมเศรษฐกิจ (Economic Tree Research and
Training Center)
การขออนุมัติแผนอัตรากําลัง ๔ ปg ในการต(อเวลาราชการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ปgงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓
๖.๔

แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร,
ศรีราชา ในระยะ ๔ ปg (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

-๔-

วาระที่
๖.๕

เรื่อง

๖.๖

แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะสังคมศาสตร,
ในระยะ ๔ ปg (วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
การแต(งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย,

๖.๗

การแต(งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร,

๖.๘

การแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร,

๖.๙

การแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร,
ศรีราชา

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

ใหเแต(งตั้ง รองศาสตราจารย,สถาพร จิตตปาลพงศ,
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน(ง
เลขที่ ๒๔๐๗ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร, ดํารงตําแหน(งในการบริหารเป3นคณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย, สืบต(อจาก
รองศาสตราจารย,วรวุฒิ ฤกษ,อํานวยโชค ตั้งแต(วันที่
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป3นตนไป โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน(งสี่ปg
ใหแต(งตั้ง ศาสตราจารย,อภินันท, สุประเสริฐ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่
๑๙๕๖ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร, ดํารงตําแหน(งในการบริหารเป3นคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร,ต(ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต(วันที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป3นตนไป โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน(งสี่ปg
ใหแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สังคมศาสตร, โดยมี นายลักษณ, วนจนานวัช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป3นประธาน
กรรมการสรรหา (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘)
ใหแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร, ศรีราชา โดยมี นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป3นประธาน
กรรมการสรรหา (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘)

- จัดพิมพ,คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- จัดพิมพ,คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- คําสั่งสภา มก. ที่
๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘
พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๖
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๘
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

-๕-

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๔
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
- คําสั่งสภา มก. ที่
๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘
พ.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ในการเสนอขอตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย,
คณะศึกษาศาสตร,และพัฒนศาสตร, จํานวน ๑ ราย
ไม(ผา( นตามเกณฑ,ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหน(งและแต(งตั้งใหดํารง
ตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย, จํานวน ๗ ราย ตําแหน(ง
รองศาสตราจารย, จํานวน ๓ ราย และตําแหน(ง
ศาสตราจารย, จํานวน ๑ ราย
อนุมัติใหเทียบตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย,
จํานวน ๒ ราย ตามเสนอ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๕
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๘
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

เห็นชอบใหรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
- จัดทําบันทึกแจงมติ
ผลงานทางวิชาการของ รองศาสตราจารย,กิจจา
- เสนอเลขานุการลงนาม
อุไรรงค, และมอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหน(ง
ทางวิชาการพิจารณา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป3น
ประการใดใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต(อไป
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แต(งตั้ง นายสราวุธ สังข,แกว อนุมัติตามเสนอ
- จัดทําบันทึกแจงมติ
ใหดํารงตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาชีววิทยา
- เสนอเลขานุการลงนาม
ป[าไม คณะวนศาสตร,
การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
อนุมัติตามเสนอ
- จัดทําบันทึกแจงมติ
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน
- เสนอเลขานุการลงนาม
๓ หลักสูตร

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๗
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๐๗๙
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๗
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

๖.๑๐

การขออนุมัติกําหนดตําแหน(งและแต(งตั้งตําแหน(ง
ทางวิชาการ

๖.๑๑

การขออนุมัติเทียบตําแหน(งทางวิชาการ ดังนี้
๑. นางสาวสุปiยนิตย, ไมแพ ดํารงตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาชีววิทยา
๒. นางสาวนิรวรรณ แสนโพธิ์ ดํารงตําแหน(งผูช(วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
การพิจารณาผลการขอทบทวนตําแหน(งศาสตราจารย,
(ครั้งที่ ๑)

๖.๑๒

๖.๑๓
๖.๑๔

-๖-

- ฝ[ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๓
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๙
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๕
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๒๔
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๒๕
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๓๔๑
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๓๒๖, ๗๓๒๗,
๗๓๒๘,๗๓๓๒, ๗๓๓๔,
๗๓๓๕, ๗๓๓๖, ๗๓๓๗,
๗๓๓๘, ๗๓๓๙, ๗๓๔๐
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

การอนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, วิทยาเขตกําแพงแสน
การอนุมัตินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร,ประยุกต, ของคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,
ไปเปiดสอน ณ คณะวิทยาศาสตร,และวิศวกรรมศาสตร,
การอนุมัตินําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก (กลุ(มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ของคณะมนุษยศาสตร,
ไปเปiดสอน ณ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,
การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๗.๕

การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว,

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

๗.๖

การอนุมัติปดi หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีไทย

ทราบและเห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

๗.๗

การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตร และอาจารย, ทราบและเห็นชอบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒๑ หลักสูตร
๑. อนุมัติใหคณะเกษตรเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตรและอาจารย,ผรัู บผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๔ หลักสูตร
๒. อนุมัติใหคณะบริหารธุรกิจเปลี่ยนแปลงอาจารย,
ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

-๗-

วาระที่

เรื่อง

(ต(อ)

๓. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร, เปลี่ยนแปลง
อาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๔ หลักสูตร
๔. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร, กําแพงแสน
เปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๕. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,
เปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร, เปลี่ยนแปลงอาจารย,
ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
๗. อนุมัติใหโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
เปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๘. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร,และวิศวกรรมศาสตร,
เปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๙. อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปลี่ยนแปลง
อาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๐. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร, เปลี่ยนแปลงอาจารย,
ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
๑๑. อนุมัติใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลีย่ นแปลง
อาจารย,ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๒. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร, เปลี่ยนแปลงอาจารย,
ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร

มติที่ประชุม

-๘-

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

(ต(อ)

๑๓. อนุมัติใหคณะสังคมศาสตร, เปลี่ยนแปลงอาจารย,
ประจําหลักสูตรและอาจารย,ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑ หลักสูตร
การอนุมัติปรับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,

๗.๘
๗.๙

มติที่ประชุม

ทราบและเห็นชอบ

การอนุมัติเปiดรายวิชาใหม( ปรับปรุงรายวิชา และปiดรายวิชา ทราบและเห็นชอบ
จํานวน ๒๐ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔๑ รายวิชา
และปiดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหฝ[ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักทะเบียนและประมวลผล เปiดรายวิชาใหม( จํานวน
๓ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะสถาปGตยกรรมศาสตร, เปiดรายวิชา
ใหม( จํานวน ๒ รายวิชา
๓. อนุมัติใหคณะสาธารณสุขศาสตร, เปiดรายวิชาใหม(
จํานวน ๑๐ รายวิชา
๔. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร, เปiดรายวิชาใหม(
จํานวน ๒ รายวิชา
๕. อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปiดรายวิชา
ใหม( จํานวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๓ รายวิชา
๖. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร, ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๗. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร, ปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๓๖ รายวิชา และปiดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๘. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร,และวิศวกรรมศาสตร,
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

-๙-

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ[ายเลขานุการ

-

-

ผลการดําเนินงาน

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๙๕๔
ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘
-

วาระที่

เรื่อง

๗.๑๐

การอนุมัติปริญญาแก(ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปgการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔ - ๗) ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘๖๑ คน ดังนี้
- ดุษฎีบัณฑิต ๑๒ คน
- มหาบัณฑิต
๕๔ คน
- ปริญญาตรี ๑,๑๕๒ คน
- อนุปริญญา ๑๓ คน

มติที่ประชุม

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่
๕/๒๕๕๘)

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

๘.๕

ผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ,
และรองทุกข,ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
รายงานการจ(ายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ขอนําเสนอเอกสารประชาสัมพันธ,
มก. ปgที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึงฉบับที่ ๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ครั้งที่
๖/๒๕๕๘ ในวันจันทร,ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย, ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บางเขน
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
๙.๑

การเสนอขอโปรดเกลาฯ แต(งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (ลับ)

ที่มาขอมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ)าน Account Nontri

- ๑๐ -

