สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ ประธานฯ ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ5าย
พัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกรมอบหมายให
สํานักงานทรัพยสินรวบรวมรายการการใหบริการต)าง ๆ
จากส)วนงานภายในมหาวิทยาลัย และจัดส)งใหกับทุก
ส)วนงานเพื่อเป:นขอมูลต)อไป
ทราบ ประธานฯ ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ5าย
บริหารกิจการภายใน และรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ5ายกิจการนิสติ หารือแนวทางในการคัดกรองสุขภาพ
นิสิตใหม) การปBองกัน การแกไขหลังเกิดโรคแลว และ
ศึกษาเพิ่มเติมขอกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงงบประมาณ
ในการดําเนินการ แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต)อไป โดยในครั้งนี้ใหดําเนินการแบบสมัครใจไปพลาง
ก)อน สําหรับคณะที่มีความสนใจสามารถติดต)อศูนย
อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินการต)อไป
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทราบ ประธานฯ ขอใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
ทําการวิเคราะหจํานวนการรับนิสติ ในระบบ Admission
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นมีการรับนิสิตในระบบ
Admission จํานวนนอย แต)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีจํานวนรับมากที่สุด เพื่อเป:นขอมูลประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนการรับนิสิตใหม)ในปAการศึกษาต)อไป
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

นโยบายการสนับสนุนสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการต)าง ๆ ของ
หน)วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑.๒

ประสานการดําเนินงานกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพและ
ประชาสัมพันธการเขาถึงบริการสุขภาพดวยสิทธิบตั รทองฟรีสําหรับนิสิต
ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๓

รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการ ประจําปA พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงาน ก.พ.
ขอมูลนิสติ ใหม)ระดับปริญญาตรี ปAการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๔

๑.๕

ความคืบหนาการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหน)งนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูสมควรดํารงตําแหน)งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเภทอื่น

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๑.๖

การจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปAบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๐

ทราบ

-

-

-

๑.๗

การจัดทํางบประมาณแผ)นดิน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทราบ

-

-

-

๑.๘

การจัดสัมมนา เรื่อง “Knowledge Sharing for Local Communities
& Implications on Students' Internationalization”
การจัดงานคอนเสิรตการกุศล “ ๖๐ พระชันษา เจาฟBาอัครราชกุมารี”
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟBาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต)เวลา ๑๙.๐๐ –
๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ) ศูนยวัฒนธรรมแห)งประเทศไทย
รักษาการแทนอธิการบดี เขาร)วมการสัมมนา “Global SAEMAUL
UNDONG Forum 2016” เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ประธานฯ เสนอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรางหลักสูตรนานาชาติที่เกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยขอใหทุกส)วนงานศึกษาความเป:นไปไดใน
การจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และขอให
ผูอํานวยการสํานักส)งเสริมและฝzกอบรม จัดโครงการ
ฝzกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงสู)นานาชาติ”
เพื่อเป:นแนวทางแกป{ญหาเศรษฐกิจของประเทศและ
นานาชาติ และเพื่อเผยแพร)พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู)หัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่ทรง
พระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหคน
ไทยและนานาชาติไดนําไปปฏิบตั แิ กไขป{ญหาความ
ยากจน และเป:นหลักการในการพัฒนาชุมชนทุกระดับสู)
ความมั่นคงอย)างยั่งยืนต)อไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๙

๑.๑๐

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม)มีขอแกไข
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติกําหนดตําแหน)งและแต)งตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหน)งทางวิชาการ จํานวน ๑๒ ราย

ทราบ

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบต)อไป
๒. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค)าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค)าเบี้ยประชุม ค)าสมนาคุณ และ
ค)าตอบแทนอื่น ๆ สําหรับโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบและเห็นชอบโครงการฯ แลว
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรใหม) พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบต)อไป

๔.๓

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรใหม) พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต)อไป

๔.๔

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม) พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบต)อไป

๓

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๐๑
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๓
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๔
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๕
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะต)าง ๆ ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๘๔ หลักสูตร ดังนี้
อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑๐ หลักสูตร
เห็นชอบต)อไป
๒. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัตหิ ลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะประมง ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๓ หลักสูตร
๔. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๗ หลักสูตร
๕. คณะวนศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๖ หลักสูตร
๖. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๖ หลักสูตร
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๑๐ หลักสูตร
๘. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร
๙. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๔ หลักสูตร
๑๐. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๔ หลักสูตร
๑๑. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๒ หลักสูตร
๑๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๖ หลักสูตร
๑๓. คณะสิ่งแวดลอม ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๔. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๕. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๙ หลักสูตร
๑๖. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๗. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรฉบับปรับปรุง
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๘. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๔ หลักสูตร
๑๙. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัตหิ ลักสูตร
ฉบับปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร
๒๐. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง
จํานวน ๑ หลักสูตร
๔

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๖
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๖

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิป•ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

๔.๗

คณะต)าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔๗ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบต)อไป
๑. คณะประมง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร
๒. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๓. คณะวนศาสตร ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๕. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๖. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร (๒ ฉบับ)
๗. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๘. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๐. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๑. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๑๒. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต)อไป

๕

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน)วยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝ5ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๗
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๘
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๗
(ต)อ)

๑๓. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๔. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต)างประเทศ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ฉบับปA พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต)าง ๆ ขออนุมัติเป•ดรายวิชาใหม) จํานวน ๑๐ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเป•ดรายวิชา ๐๑๑๗๖๑๔๑ การวางแผน
เพื่ออาชีพสําหรับคนรุ)น เป:นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม) สาระอยู)
ดีมีสุข
๒. คณะสถาป{ตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเป•ดรายวิชา ๐๑๒๔๒๐๐๑
การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑแนวสรางสรรค เป:นวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ)มสาระศาสตรแห)งผูประกอบการ
๓. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเป•ดรายวิชาใหม) จํานวน ๑ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
- เป•ดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๗ เทคนิคทางเครื่องมืออัญมณี เป:นวิชาเฉพาะ
เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๒๑๒๐๑ รังสี ชีวิต และ เป:นวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ)มสาระอยู)ดีมสี ุข
๔. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเป•ดรายวิชาใหม) จํานวน ๒ รายวิชา
เป:นวิชาบริการสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พันธุวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย สาขาวิชา
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายวิภาคศาสตร
ทางสัตวแพทย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว ดังนี้
- รายวิชา ๐๑๕๐๖๕๒๔ การเปลี่ยนแปรสัญญาณที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพสัตว
- รายวิชา ๐๑๕๐๖๕๒๕ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปรสัญญาณโดย
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

๔.๘
๔.๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต)อไป
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๖

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน)วยงานที่เกี่ยวของ

-ฝ5ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๙๙
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๐๐
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๙
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๘
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๗
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๖
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๔
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๓
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

-ฝ5ายเลขานุการ

วาระที่
๔.๙
(ต)อ)

๔.๑๐

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติเป•ดรายวิชาใหม) จํานวน ๔ รายวิชา
เป:นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติก
เทรนนิงและวิทยาศาสตรการเคลือ่ นไหว ดังนี้
- รายวิชา ๐๒๓๐๓๕๑๔ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการ
ปBองกันโรค
- รายวิชา ๐๒๓๐๓๕๑๕ การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด
- รายวิชา ๐๒๓๐๓๕๒๕ การฟ‚ƒนฟูเฉพาะทางกีฬาและการประเมิน
- รายวิชา ๐๒๓๐๓๕๓๓ ชีวกลศาสตรประยุกตสําหรับวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวของมนุษย
๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ป•ดรายวิชา ๐๒๗๒๑๓๐๑
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม เป:นวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๐๙๔๒๕
ชลศาสตรระบบจ)ายน้ําประปา เป:นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนิสิต
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขออนุมัติร)างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑. ร)างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การเทียบผลคะแนนสอบ
วัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อขอยกเวน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแต)ภาคตน ปAการศึกษา ๒๕๕๙ เป:นตนไป
๒. ร)างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การทดสอบวัดความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสติ ที่จะสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแต)ภาคตน
ปAการศึกษา ๒๕๕๗ เป:นตนไป
๓. ร)างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค)าธรรมเนียม
การลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Preparation)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแต)ภาคตน ปAการศึกษา
๒๕๕๙ เป:นตนไป
๔. ร)างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
เรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแต)ภาคตน ปAการศึกษา ๒๕๕๙ เป:นตนไป

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๖๕
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

๗

- ฝ5ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การจัดทําประกาศกําหนดค)าตอบแทนในการจัดทําบทความวิจัย
หรือวิชาการ โดยใชเงินรายไดส)วนงาน

๔.๑๒

การขออนุมัติจางและแต)งตั้งบุคคลเป:นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ)มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย

๔.๑๓

การขออนุมัติจางและแต)งตั้งบุคคลเป:นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช)วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค)าจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ)มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย
การกําหนดอัตราค)าจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการ จํานวน ๘๙ ราย
การพิจารณาการกําหนดตําแหน)งลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผ)นดิน
ปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๑ ราย

๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน ๓ ราย
การรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
การขออนุมัติปริญญาบัตรแก)ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปAการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๘) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๘ คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

เห็นชอบใหจัดทําประกาศกลางใหทุกส)วนงานสามารถ จัดทําบันทึกแจงมติ
เบิกจ)ายได และมอบหมายใหสํานักงานกฎหมาย
สํานักงานกฎหมาย
ดําเนินการยกร)างประกาศกลาง โดยใหหารือร)วมกับ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการ และรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ5ายวิจัย เพื่อใหการกําหนดกรอบ
วงเงินในการดําเนินการแต)ละเรื่องเป:นไปดวยความ
เหมาะสม แลวเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต)อไป
อนุมัติตามเสนอ
-

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ5ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๘๐
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบ

-

-

-

จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-ฝ5ายเลขานุการ

--บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๐๒
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการใหมีคณะกรรมการพิทักษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อดําเนินการกรณีการ
รองเรียนเรื่องต)าง ๆ ที่ส)งผลกระทบต)อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และขอใหสํานักงานกฎหมายนําไป
พิจารณาศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ แลวยกร)าง
ประกาศแต)งตั้งคณะกรรมการ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต)อไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓

คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
สํานักหอสมุด รายงานความกาวหนา โครงการพัฒนาคลังความรูดิจิทัลและ
ฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓ (เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ)ายทอดเทคโนโลยี รายงาน
การจัดงาน “อุทยานนวัตกรรมศาสตรแห)งแผ)นดิน”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปA
การจัดสรรคืนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยของอัตราสายวิชาการ
และอัตราสายสนับสนุนและช)วยวิชาการ ปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปA
พ.ศ. ๒๕๕๙
การเสนอใหมีคณะกรรมการพิทักษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

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

๙

