สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

วาระที่

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การสงมอบงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการจัดทําข(อมูล
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสําหรับนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชุดใหม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีข(อแก(ไข
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๑๑/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ครัง้ ที่
๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และวาระพิเศษ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติ
ทราบและเห็นชอบ ดังนี้
๑. การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. การอนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
๕. การอนุมัติปDดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร
ชุมชน ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ

วาระที่
๓.๑
(ตอ)

๓.๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
๖. การอนุมัติปDดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. การอนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จํานวน ๑๑๐ หลักสูตร
๘. การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู(รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑๒ หลักสูตร
๙. การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาตางประเทศในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. การอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาตางประเทศในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปF
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. การอนุมตั ิปรับปรุงคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๒. การอนุมตั ิปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตร
ปรับปรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๓. การอนุมตั ิเปDดรายวิชาใหม ๑๘ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา
๔ รายวิชา และปDดรายวิชา ๒ รายวิชา
๑๔. การอนุมตั ิปริญญาบัตรแกผู(สําเร็จการศึกษา ประจําปFการศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗, ๘ และ ๙) จํานวน ๔๐๒ คน
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลให(ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๙ ราย

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

(ราง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด(วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒

คณะสถาปLตยกรรมศาสตร ขออนุมัติปDดหลักสูตรการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล(อมมหาบัณฑิต

ประธานฯ ขอให(นํา (ราง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วาด(วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
อนุมัติ แล(วให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป
๒

-จัดทําบันทึกแจ(งมติเสนอ -ฝNายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๗๕
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร โดยให(มี
ผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปFการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร โดยให(มี
ผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปFการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๔
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ฉบับปF พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะตาง ๆ ขออนุมัติเปDดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปDดรายวิชา ๐๑๔๒๐๔๖๗ จักรวาลวิทยา
๒. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปDดรายวิชา ๐๓๗๕๓๑๑๓
เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
๓. ฝNายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ขออนุมัติเปDดรายวิชาใหม จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๒ ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๓ ทักษะจําเปSนทางคอมพิวเตอร
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๕๑ การพัฒนาสมรรถนะหลักผานสุขภาพ
หนึ่งเดียว

๔.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ แล(วให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-จัดทําบันทึกแจ(งมติเสนอ -ฝNายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๗๗
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ แล(วให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-จัดทําบันทึกแจ(งมติเสนอ -ฝNายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวข(อง

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๗๖
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๗๙
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๘๑
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๘๐
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙

๓

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

๔.๕

การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผู(สําเร็จการศึกษา ประจําปFการศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ แล(วให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
(ครั้งที่ ๑๐) ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๑๘ คน และระดับระดับ
เห็นชอบตอไป
ปริญญาตรี จํานวน ๔,๙๐๕ คน รวมจํานวน ๕,๕๒๓ คน

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปลา ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุน
การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานบริการวิชาการ ขอเสนอแนวทางการบริหารด(านการบริการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

อนุมัติในหลักการแนวทางการบริหารด(านบริการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

๔.๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเสนองบการเงิน ประจําปF ๒๕๕๘

อนุมัติงบการเงิน ประจําปF ๒๕๕๘

๔.๑๐

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน เห็นชอบรางประกาศฯ ตามเสนอ โดยให(มหาวิทยาลัย
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนตําแหนงบริหาร และตําแหนงทางวิชาการ เพิม่ เติมดังนี้
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. มอบกองการเจ(าหน(าที่รางข(อบังคับที่กําหนดให(
ตําแหนงผู(ชวยคณบดี ผู(ชวยผู(อํานวยการ คณะ สถาบัน
ให(เปSนตําแหนงผู(บริหาร และดูวาเคยมีข(อตกลงให(
ตําแหนงผู(ชวยคณบดี ผู(ชวยผู(อํานวยการ คณะ สถาบัน
เปSนตําแหนงบริหารหรือไม ตามบันทึกการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งกอน
๒. ขอให(รักษาการแทนอธิการบดีตั้งคณะกรรมการ
พิจารณารางข(อบังคับที่กําหนดให(ตําแหนงผู(ชวยคณบดี
ผู(ชวยผู(อํานวยการ คณะ สถาบัน เปSนตําแหนงผู(บริหาร

จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-ฝNายเลขานุการ
รักษาการแทนรองธิการบดี
ฝNายบริการวิชาการ
จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-ฝNายเลขานุการ
รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝNายการเงิน
-

๔.๗

๔.๘

อนุมัติ

๔

-จัดทําบันทึกแจ(งมติเสนอ -ฝNายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
- เสนออธิการบดีลงนาม
ในประกาศ มก. จํานวน
๕๑ ฉบับ
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝNายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๓๗๘
ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙
ประกาศ มก.
ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ประกาศ มก.
ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๙

- ฝNายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๔๕๕
ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๔๕๖
ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การพิจารณาแนวทางการปรับคาจ(างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได(
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑๒

การพิจารณาเลือกผู(แทนผู(บริหารเปSนกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๑๓

๔.๑๘

การแตงตั้งผู(แทน ก.บ.ม. เปSนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการให(ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติจ(างและแตงตั้งบุคคลเปSนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติจ(างและแตงตั้งบุคคลเปSนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจ(างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให(ได(รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได(

๔.๑๙
๔.๒๐

๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

มีมติดังนี้
๑. อนุมัติหลักการปรับขึ้นคาจ(างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได(
๒. มอบประธานแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง ควรจะเพิ่มคาจ(างและลดจํานวนลงแบบไหน
๓. ให(คณะกรรมการชุดนี้กําหนดแนวทางในการลด
จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได(อยางเหมาะสม
เห็นชอบวายังไมตั้งใหม ให(คณะกรรมการชุดเดิมตาม
องคประกอบที่เหลือดําเนินการไปพลางกอน โดยให(
เสนอตั้งใหมทั้งชุดเมื่อครบวาระ
เห็นชอบให(ชะลอไว(กอน

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได( (ลับ)

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

การขออนุมัติ (ราง) ประกาศฯ กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้
๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

มติอนุมัติ (ราง) ประกาศฯ ทั้ง ๕ ฉบับ

๕

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝNายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒ ส.ค. ๒๕๕๙
และประกาศ มก.
ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙
จํานวน ๔ ฉบับ

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๐
(ตอ)

๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสวนงานสนับสนุน
๔. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต
๕. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ลับ)

๔.๒๑

๔.๒๒

การพิจารณาให(ความเห็นชอบการตอเวลาราชการให(แกข(าราชการ
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ ราย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

จัดทําบันทึกแจ(งมติ
รับทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ
ผู(ทรงคุณวุฒภิ ายนอกและผู(ทรงคุณวุฒิภายใน และมีมติ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝNายวิชาการ
ดังนี้
๑. เห็นชอบให(เสนอชื่อผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ
ศาสตราจารยจงรักษ ผลประเสริฐ เปSนกรรมการ
วิชาการ
๒. ยืนยันรายชื่อผู(ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภท
คณาจารย จํานวน ๔ คน ที่ได(รับเลือกเปSนกรรมการ
วิชาการ
๓. ขอให(ที่ประชุมกลุมคณบดี ดําเนินการพิจารณา
ทบทวนการเสนอชื่อกรรมการวิชาการ ประเภท
ผู(ทรงคุณวุฒภิ ายใน ซึ่งเลือกจากผูด( ํารงตําแหนงคณบดี
กรณีตาํ แหนงกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิภายในที่ดํารง
ตําแหนงคณบดีที่มีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากมีการ
แตงตั้งบุคคลใหมให(ดํารงตําแหนง
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙)
เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติทั้ง ๓ ราย
ตามเสนอ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝNายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๘๐๘
ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รายงานความก(าวหน(า โครงการพัฒนาคลังความรู(ดิจิทัลและฐานข(อมูล
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙)

ทราบ

-

๖

๕.๒
๕.๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

วาระที่

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ
๑.๑ ประธานกลาวขอขอบคุณ คณบดี ผู(อํานวยการสํานัก สถาบัน
และรักษาการแทนรองอธิการบดีทุกทาน ที่ได(รวมมือจัดกิจกรรมศาสตร
แหงแผนดินให(สําเร็จลุลวงไปด(วยดี และบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และแจ(งให(ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนด
จัดงานเฉลิมพระเกียรติปลูกข(าววันแม เก็บเกี่ยววันพอ เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ(าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และวโรกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปF ณ ทุงนาไพร ศูนยการเรียน
มหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
๒) วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ(าชายอากิชิโน พระโอรสองค
ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโต แหงญีป่ ุNน จะเสด็จเยือนวิทยาเขต
กําแพงแสน เวลา ๑๐.๓๐ น. เพื่อทอดพระเนตรโดมอุทยานและ
พิพิธภัณฑแมลงเฉลิมพระเกียรติ
๑.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร แจ(งให(ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กําหนดจัดงานวันคล(ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๐ ปF มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญผูบ( ริหาร
ทุกทานเข(ารวมกิจกรรมในวันดังกลาว
๑.๓ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝNายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร แจ(งให(ที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยได(รวมลงนามบันทึก
ข(อตกลงกับ บริษัทเฉลิมศรี สุนทร จํากัด ในการเชาพื้นที่อาคาร KU VILLE
เพื่อเปDดร(าน Too Fast To Sleep @ KU นั้น ในวันที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. เปSนต(นไปกําหนดพิธีเปDดร(าน Too Fast

-

-

-

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปFที่ ๑ (รหัส ๕๘) ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปลาย ปFการศึกษา ๒๕๕๙
รับทราบสรุปผลการจัดโครงการอธิการบดีและทีมผู(บริหารพบหัวหน(า
ภาควิชา/หัวหน(าสาขาวิชา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

To Sleep @ KU ภายใต(ชื่อ Theme งานวา “From Green To
Happiness” แหลงชุมนุมทางปLญญาแหงแรก ที่ให(บริการเปDดพื้นที่
อานหนังสือและทํากิจกรรมการศึกษา ๒๔ ชั่วโมง ในรั้วมหาวิทยาลัย
ณ อาคาร KU VILLE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซอยพหลโยธิน ๔๕
โดยรายได(จากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในสัปดาหแรก บริษทั
เฉลิมศรี สุนทร จํากัด จะมอบให(กับกองทุน ๗๒ ปF มก. โดยไมหักคาใช(จาย
จึงขอเชิญผู(บริหารทุกทานรวมพิธีเปDดและแถลงขาวในวันและเวลาดังกลาว
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๘

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

