สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

ประธานฯ แนะนําผูบริหารใหม$ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. อาจารยอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล ดํารงตําแหน$งในการบริหารเป/น
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต$วันที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหน$ง ๔ ป7
๒. ผูช$วยศาสตราจารยศมณพร สุทธิบาก ดํารงตําแหน$งในการบริหาร
เป/นคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต$วันที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหน$ง ๔ ป7
ขอเชิญชวนสวมเสื้อเขียว โครงการ “วันเกษตรศาสตร” เขียวขจี ทําดี
ทั่วแผ$นดิน ในพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย
ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ$าย ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สรุปการเขาร$วมการประชุมคณบดี และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในรอบป7 พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๗
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๓๘ หนา และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๖ หนา

รับรองรายงานการประชุม โดยไม$มีขอแกไข

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเป/นอาจารย ประจําป7งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

วาระที่
๓.๒

๓.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

แผนการรับนิสติ ใหม$ และแผนจํานวนนิสิตทั้งหมด มก. ประจําป7การศึกษา มีมติใหคณะต$าง ๆ นําแผนการรับนิสิตใหม$ไปพิจารณา -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
ทบทวนอีกครั้ง หากมีความประสงคปรับแกไขขอมูล
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
หน$วยงานที่เกี่ยวของ
ขอใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความ
เห็นชอบก$อน แลวเสนอกลับไปยังคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภายในวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ หากคณะไม$มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมถือว$าเห็นชอบ
ตามแผนการรับนิสิตใหม$ ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เสนอ
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการดําเนินงาน
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๖
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะสถาปMตยกรรมศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปMตยกรรม หลักสูตรใหม$ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๒

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติปPดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส$งเสริมสุขภาพ (ฉบับป7 พ.ศ. ๒๕๕๕)

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๓

คณะต$าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบ
๑. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๔. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๒

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๘
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๙
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๓
(ต$อ)
๔.๔
๔.๕
๔.๖

๔.๗

๔.๘

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๖. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรร$วม หลักสูตร อนุมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต$ภาคปลาย ป7การศึกษา ๒๕๕๘
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
เป/นตนไป และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค$าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ อนุมัติ
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราค$าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
อนุมัติใหออกประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้
ค$าเบี้ยประชุม ค$าสมนาคุณ และค$าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อัตราค$าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีผลบังคับใชกับนิสิต
ที่เขาศึกษาตั้งแต$ป7การศึกษา ๒๕๕๙ เป/นตนไป
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด
อัตราค$าเบีย้ ประชุม ค$าสมนาคุณ และค$าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนแม$บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป7 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝGายสารสนเทศแจงใหที่
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมทราบความคืบหนาการจัดการแผนแม$บทฯ
โดยจะขอนําเสนอแผนแม$บทที่ชัดเจนใน ๓ ป7ขางหนา
แลวจะดําเนินการรับฟMงความคิดเห็นจากส$วนงานต$าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยก$อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ต$อไป
การขอทบทวนตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ TQF
เห็นชอบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบต$อไป
๓

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐๑๐๒/๑๒๐
สภามหาวิทยาลัย
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝGายเลขานุการ ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝGายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๑
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๙

การขออนุมัติการจ$ายค$าตอบแทนผูจัดการโรงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติงบประมาณค$าใชจ$ายงานเกษตรแฟร ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๙
เป/นงบอุดหนุนทั่วไป

๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗

การแต$งตั้งผูแทน ก.บ.ม. เป/นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน
การขออนุมัติจางและแต$งตั้งบุคคลเป/นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช$วยวิชาการโดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติแต$งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช$วยวิชาการ
ใหเขาสู$ตําแหน$งระดับชํานาญการ จํานวน ๓๙ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค$าจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติจางและแต$งตั้งบุคคลซึ่งผ$านการคัดเลือกเป/นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผูมีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน$งอาจารยเป/นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ

งานที่ต)องดําเนินการ
- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ

อนุมัติตามเสนอ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝGายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
-ฝGายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
-

มีมติแต$งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เป/นผูแทน ก.บ.ม.
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

รายงานสรุปผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําป7การศึกษา
๒๕๕๗
สรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑
ศาสตรแห$งแผ$นดิน ภาคตน ป7การศึกษา ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาคลังความรูดิจิทัลและฐานขอมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการติดตามงานก$อสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔

วาระที่
๕.๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
กําหนดการประเมินผูบริหารส$วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-ฝGายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๑๔
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

การเสนอเป/นเจาภาพจัดงานวันเกษตรแห$งชาติ ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสนอขอรับเป/น -จัดทําบันทึกแจงมติ
เจาภาพจัดงานวันเกษตรแห$งชาติ ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝGายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการจัดทําขอเสนอและ
รายละเอียดโครงการจัดงานวันเกษตรแห$งชาติ ประจําป7
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหหารือร$วมกับคณบดีที่เกีย่ วของ
เพื่อเสนอสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห$งประเทศไทย
ต$อไป

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

๕

