สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

ความคืบหนาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แต&งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภท
ผูบริหาร ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหน&งคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนา
ส&วนงานที่เรียกชื่ออย&างอื่นที่มีฐานะเทียบเท&าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สํานัก

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

๒.๒

คณะต&าง ๆ ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๒๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะวนศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๘ หลักสูตร
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๔ หลักสูตร
๕. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. คณะสิ่งแวดลอม ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑ หลักสูตร
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน
๓ หลักสูตร
๘. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ขออนุมัตหิ ลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง จํานวน ๑ หลักสูตร
คณะต&าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะประมง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต&อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝFายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๒๓
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต&อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝFายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๒๕
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๒.๒
(ต&อ)

๓. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร
๔. คณะวนศาสตร ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๕. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๗. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๘ หลักสูตร
๘. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๙. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
๑๐. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๑. คณะสถาปLตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๒. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๔. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๕. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๖. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร
๑๗. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๒.๒
(ต&อ)

๑๘. คณะสาธารณสุขศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๙. วิทยาลัยการชลประทาน ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน
๑ หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปMด
รายวิชาใหม& จํานวน ๖ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปMดรายวิชาใหม& จํานวน ๕ รายวิชา เปNน
วิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ดังนี้
- รายวิชา ๐๑๔๑๑๕๔๓ ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต
- รายวิชา ๐๑๔๑๑๕๔๔ นิติธรณีศาสตร
- รายวิชา ๐๑๔๑๑๕๔๕ ธรณีแหล&งท&องเที่ยว
- รายวิชา ๐๑๔๑๑๕๕๗ โบราณคดีธรณีฟสM ิกส
- รายวิชา ๐๑๔๑๑๕๕๘ การประมวลผลขอมูลคลื่นไหวสะเทือน
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปMดรายวิชา ๐๒๗๒๑๓๐๒
การจัดการและการควบคุมคุณภาพทางดานอุตสาหกรรม เปNนวิชาเลือกเสรี
ระดับปริญญาตรี
การขออนุมัติปริญญาบัตรแก&ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๙) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๕ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๒๗ คน รวมจํานวน ๒๓๒ คน
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกําหนดอัตราค&าตอบแทนผูสอน
รายวิชาบูรณาการของโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน

๒.๓

๒.๔
๒.๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต&อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝFายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน&วยงานที่เกี่ยวของ

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต&อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝFายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐๑๐๒/๙๑๒๒
สภามหาวิทยาลัย
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝFายเลขานุการ ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ โดยมีการแกไขความในร&างประกาศ ดังนี้
๑. ใหแกไขคําว&า “วิทยาเขตบางเขน” เปNน “บางเขน”
ทุกที่ที่ปรากฏ
๒. ใหตัดความทายขอ ๑.๒ ความว&า “ต&อจํานวนนิสิต”
ออก
๓. ใหปรับแกไขความในขอ ๒ เปNนดังนี้ “๒. การจัด
การเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการของโครงการ
๓

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๒๔
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๙๗
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๙๘
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

๒.๕
(ต&อ)

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
แจงปLญหาอุปสรรคการดําเนินการก&อสรางอาคาร
เนื่องจากการเบิกจ&ายเงินค&าก&อสรางอาคารแต&ละงวดมี
ความล&าชา ทําใหผูรับเหมาประสบปLญหาและใชเปNน
ประเด็นในการขอขยายเวลาทําการตามสัญญาจาง
ส&งผลใหการก&อสรางและการส&งมอบงานไม&แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ในการนี้ ประธานฯ ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝFายบริหารกิจการภายใน หารือร&วมกับรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝFายการเงิน เพื่อกําชับหน&วยงานที่
เกี่ยวของเร&งรัดการเบิกจ&ายใหเปNนไปตามแผน รวมถึง
พิจารณาปรับลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙)

-

-

-

-

-

-

พิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนแบบรวมหมูเ& รียนได
เช&นเดียวกับภาคปกติ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑

รายงานการติดตามงานก&อสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑

๔.๒
๔.๓

กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารยวิชัย ก&อประดิษฐสกุล
ขาราชการบํานาญ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน คนที่ ๑๐
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร บางเขน ศาลา
พ&วงจินดา ระหว&างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาต&อระดับปริญญาตรี
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรการปWองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก&นสิ ิต และบุคลากร
๑) การเพิ่มมาตรการปWองกันและรักษาความปลอดภัยบนสะพานลอย
คนขาม และบริเวณปWายรถประจําทางสาธารณะฝLXงถนนวิภาวดี-รังสิต
๒) การดําเนินการตัดแต&งตนไมใหญ&ภายในบางเขน เพื่อรองรับฤดูฝน

๔

วาระที่
๔.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
๑) กําหนดจัดงาน “ปลูกขาววันแม& เก็บเกี่ยววันพ&อ ประจําปQ พ.ศ. ๒๕๕๙” ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙)
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน
๒) การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการอาคาร
ภูมิทัศน และสภาพแวดลอมแบบบูรณาการ (Road to KU Green
Campus) ระหว&างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต&เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปQ ชั้น ๒
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๕

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

