สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-ฝBายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓

๑.๔

แนะนําผูบริหารใหม# จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย อภินันท สุประเสริฐ ดํารงตําแหน#งในการบริหารเป.น
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งแต#วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีวาระการดํารงตําแหน#ง ๔ ป3
๒. รองศาสตราจารยสถาพร จิตตปาลพงศ ดํารงตําแหน#งในการบริหารเป.น
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย ตั้งแต#วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีวาระการดํารงตําแหน#ง ๔ ป3
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว#าดวยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
การพิจารณาแต#งตั้งเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แต#งตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และผูรักษาการแทนรองอธิการบดี

เห็นชอบให รองศาสตราจารยตฤณ แสงสุวรรณ
รักษาการแทนรองอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ
ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอแต#งตั้งให
รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝBายวางแผนและพัฒนา
เป.นเลขานุการ ก.บ.ม. ตั้งแต#วันที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป.นตนไป
ทราบ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑ หนา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทรที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓ หนา และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖ หนา

รับรองรายงานการประชุม โดยไม#มีขอแกไข

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

สรุปสาเหตุการไม#สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของ
นิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป3การศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

การขออนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบ และใหนําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ทําหนาที่แทนคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่แทนคณะกรรมการวิชาการในการพิจารณา
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตามมาตรา ๒๙ (๕) และมาตรา
๒๙ (๖) แห#งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปจนกว#าจะมีการแต#งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการในเรือ่ งใดแลว ใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบและเห็นชอบต#อไป
คณะต#าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๘ หลักสูตร ดังนี้
อนุมัติ
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูต
๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
๔. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝBายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๓
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝBายเลขานุการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-เสนอสภา มก.
-บันทึก ลว. ๑๔
ส.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

คณะต#าง ๆ เสนอขอเปLดรายวิชาใหม# จํานวน ๕ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวนศาสตร ขอเปLดรายวิชาใหม# จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะสังคมศาสตร ขอเปLดรายวิชาใหม# จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร ขอเปLดรายวิชาใหม# จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะบริหารธุรกิจ ขอเปLดรายวิชาใหม# จํานวน ๑ รายวิชา
๕. โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน ขอเปLดรายวิชาใหม#
จํานวน ๑ รายวิชา
๖. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัตปิ รับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
ขออนุมัติปริญญาแก#ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําป3การศึกษา ๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑๑) ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๗,๓๒๘ คน
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒๓๑ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗,๐๙๓ คน
- ระดับอนุปริญญา จํานวน ๔ คน

๔.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝBายเลขานุการ
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

-เสนอสภา มก.
-บันทึก ลว. ๑๔
ส.ค. ๒๕๕๘

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝBายเลขานุการ
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการประกาศ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในส#วนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีซึ่งมีเกณฑสําเร็จการศึกษาเพื่อไดรับอนุมัติ
ใหปริญญาโดยนิสิตจะตองศึกษารายวิชาใหครบตาม
จํานวนหน#วยกิตที่หลักสูตรกําหนด และนิสิตจะตองผ#าน
การเขาร#วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในการนี้ เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาและ
การเขารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป.นไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอใหสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทํา
ประกาศรายชื่อนิสิต จําแนกเป.น ประกาศรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับอนุมตั ิใหปริญญา และประกาศ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มสี ิทธิเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เพื่อใหนิสติ ไดรับทราบและเขาใจถูกตอง
ตรงกัน

-เสนอสภา มก.
-บันทึก ลว. ๑๔
ส.ค. ๒๕๕๘

๓

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๕
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๗
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๔
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๖
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘
ประกาศ มก.
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘.

๔.๕

เห็นชอบในหลักการ
สมาคมนิสิตเก#ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอเสนอกิจกรรมโครงการ “วันเกษตรศาสตร สืบสานปณิธานงานของพ#อ”

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝBายเลขานุการ

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝBายเลขานุการ

๔.๗

กองคลัง ขออนุมัติค#าใชจ#ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป3
พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝBายเลขานุการ

๔.๘

สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัตหิ ลักการต#อสัญญาเช#าพื้นที่ KU Avenue
กรณี นางปุณชรัศมิ์ รัตนบวรเศรษฐ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝBายเลขานุการ

๔.๙

การขออนุมัติหลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป3 ๒๕๕๘
การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

-ฝBายเลขานุการ

๔.๑๐

อนุมัติ

-ฝBายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

สรุปผลการดําเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Admission) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป3 พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป3การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๔

