สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ9ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

แนวปฏิบัติในการบริหารดานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)

ทราบ และขอใหทุกหน1วยงานถือปฏิบัติต1อไป

๑.๒

การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ทราบ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๖๐
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘
-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม1มีขอแกไข

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจงมติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๒๗ หน)า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อนุมัติใหแต1งตั้ง ผูช1วยศาสตราจารยศุภชาติ สุขารมณ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ดํารงตําแหน1งคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร ศรีราชา ตั้งแต1วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปFนตนไป
๒. อนุมัติขอบังคับและประกาศเกีย่ วกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จํานวน ๕ ฉบับ
๒.๑ ร1างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว1าดวยการประชุมและ
วิธีการดําเนินงานของสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ ร1างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว1าดวยสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ร1างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว1าดวยการกําหนด
จํานวน คุณสมบัติ และลักษณะ ตองหามของรองอธิการบดีและ
ผูช1วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่
๓.๑
(ต1อ)

๓.๒

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒.๔ ร1างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว1าดวยการรักษาการแทน
การมอบอํานาจใหปฏิบัติ หนาที่แทน และการมอบอํานาจช1วงใหปฏิบัติ
หนาที่แทน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕ ร1างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วันเริ่มและวันสิน้ ปH
บัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓. การขอเขาใชพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เพื่อติดตั้งสถานีเฝJาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN65 โดยมอบฝ9ายบริหาร
นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการหารือกับ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในการจัดทํากรอบขอตกลงความร1วมมือการเขา
ใชพื้นที่ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต1อไป
๔. รับทราบและเห็นชอบเรื่องเกี่ยวกับศึกษา และการอนุมตั ิปริญญาแก1
ผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
๔.๑ การอนุมัติปPดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๒ การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน ๖ หลักสูตร
๔.๓ การอนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา จํานวน ๖ หลักสูตร
๔.๔ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๕ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๔.๖ การอนุมัติเปPดรายวิชาใหม1 จํานวน ๓ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
๔.๗ การอนุมัติปริญญาแก1ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปHการศึกษา ๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑๓) จํานวน ๗ คน
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการดําเนินการโครงการ ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ผลิตไฟฟJาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับหน1วยงาน ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)
ราชการและสหกรณภาคการเกษตร
๒

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ9ายเลขานุการ

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๕๔
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๗
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๖
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๕
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๔
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓
๔.๔
๔.๕

การดําเนินการโครงการผลิตไฟฟJาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตัง้
บนพื้นดินสําหรับหน1วยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
ของคณะวนศาสตร

มีมติใหดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีคณะวนศาสตรเสนอขออนุมัติดําเนินการ
เปFนโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ประชุมไดมีการอภิปราย
กันอย1างกวางขวาง และเห็นชอบในหลักการยื่นขอเสนอ
โครงการ ทั้งนี้ หากคณะวนศาสตรผ1านการคัดเลือกให
เขาร1วมโครงการผลิตไฟฟJาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนพื้นดินแลว ขอใหคณะดําเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดต1อไป
(ร1าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดเขตการศึกษาเปFน เห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปFนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐพิจารณาก1อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต1อไป
คณะสถาปTตยกรรมศาสตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๕
เห็นชอบ
คณะต1าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๓

-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณะวนศาสตร และ
รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ9ายกายภาพ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

วาระที่
๔.๕
(ต1อ)

๔.๖

๔.๗

เรื่อง
๔. คณะวนศาสตร ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๖. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
คณะต1าง ๆ ขออนุมัติเปPดรายวิชาใหม1 จํานวน ๑๔ รายวิชา และเพิม่
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปPดรายวิชาใหม1 จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปPดรายวิชาใหม1
จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมตั ิเปPดรายวิชาใหม1 จํานวน ๕ รายวิชา
๔. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปPดรายวิชาใหม1
จํานวน ๕ รายวิชา
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปPดรายวิชาใหม1 จํานวน ๒ รายวิชา
๖. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

ขออนุมัติปริญญาบัตรแก1ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปHการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๑) ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๕ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน1วยงานที่เกี่ยวของ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ9ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

๔

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๗
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๙
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๒๐
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๘
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๒๑
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๒๒
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๘
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง
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ผลการดําเนินงาน

๔.๘

การขออนุมัติค1าใชจ1ายในการดําเนินโครงการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน
ครั้งที่ ๑๐ ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

-ฝ9ายเลขานุการ
-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๖๗๙
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘
-

๔.๙

การกําหนดอัตราค1าจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการ

เห็นชอบตามเสนอ

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจงมติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

รัฐมนตรีว1าการกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบเหตุผลและความ
จําเปFนในการขอใชประโยชนพื้นที่ป9าสงวนแห1งชาติ เพื่อจัดตั้งเปFน
ศูนยวิจัยและฝXกอบรมการพัฒนาไมเศรษฐกิจ คณะวนศาสตร
ขอมูลนิสติ ใหม1 นิสติ ทั้งหมด และนิสิตตกคาง ภาคตน ปHการศึกษา ๒๕๕๘
และผูสําเร็จการศึกษา ปHการศึกษา ๒๕๕๘
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห1 ัว
“ปTZนเพื่อพ1อ Bike for Dad” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
การรับฟTงความคิดเห็นร1างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ขอสังเกตจากการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปH
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห1งประเทศ
ไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
การพักใบอนุญาตเปFนผูมีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ปJองกันแกไขผลกระทบกระเทือนต1อคุณภาพสิ่งแวดลอม (EIA) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การปรับโครงสรางส1วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามพระราช
บัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ9ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม.
แจงที่ประชุมทราบและขอเชิญผูบริหารทุกท1านเขาร1วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)

๕

วาระที่

เรื่อง
๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ร1วมกับสมาคมนิสติ เก1ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) จัดงานเลีย้ งแสดงความยินดี
แก1ผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปHการศึกษา ๒๕๕๗
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัตปิ ริญญากิตติศักดิ์แก1ผูทรงวุฒิ
รวม ๙ ราย ในการนี้ ขอเชิญผูบริหารทุกท1านร1วมงานเลี้ยงแสดงความ
ยินดีแก1ผไดรั
ู บพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันศุกรที่ ๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หองวิภาวดีบอลรูมซี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร1วมกับมูลนิธิจุฬาภรณ จัดงานเกษตรแฟร
เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว1างวันศุกรที่ ๖ - วันเสาร
ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไดรับเกียรติจาก นายอําพล
เสนาณรงค องคมนตรี เปFนประธานเปPดงาน ในวันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณดานหนาโซนมูลนิธิจุฬาภรณ
และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฝTZงตลาดน้าํ ) หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการนี้ ขอเชิญผูบริหารทุกท1านร1วมพิธีเปPด
งานเกษตรแฟรเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๘ และชม
กิจกรรมต1าง ๆ ภายในงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

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

๖

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

