สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

การประชุมยุทธศาสตร Thailand 4.0 กับบทบาทของที่ประชุมอธิการบดี เพื่อเป8นการเตรียมความพร9อมดําเนินการให9สอดคล9อง
แห/งประเทศไทย (ทปอ.) และเครือข/ายองคกรบริหารงานวิจยั แห/งชาติ
ตามยุทธศาสตร “ประเทศไทย ๔.๐” ในการสร9างกําลังคน
(คอบช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
และการปฏิรูปการศึกษานําไปสู/การสร9างนวัตกรรมขั้นสูง
ประธานฯ ขอให9รักษาการแทนรองอธิการบดีฝFายวิชาการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝFายวิจัย และฝFายวิชาการ
หารือร/วมกันในการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาและการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน9นการสร9างนวัตกรรม
ให9สอดคล9องกับยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ แล9วนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต/อไป
๒๐ ปJ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ทราบ
สกลนคร
ความคืบหน9าการพิจารณางบประมาณ ประจําปJ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทราบ
กําหนดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร - มหิดล - กองทัพเรือ ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๑๘
๒๑ ปJ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง (ไม/มี)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

(ร/าง) ข9อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว/าด9วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ
ทราบ
-

ที่ประชุมพิจารณาและได9มีการอภิปรายกันอย/างกว9างขวาง ปรับแก9ไข (ร/าง) ข9อบังคับฯ
โดยมีข9อสังเกตและข9อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให9การจัดทํา
(ร/าง) ข9อบังคับฯ การบริหารงบประมาณและการเงิน
เป8นไปด9วยความเรียบร9อยชัดเจนและมีความคล/องตัว
ในการปฏิบัติ และมีมติให9รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝFายการเงินดําเนินการปรับแก9ไข (ร/าง) ข9อบังคับฯ โดยให9
นําข9อสังเกตและข9อเสนอแนะของที่ประชุมเป8นข9อมูล

-

รักษาการแทน
รองอธิการบดี
ฝFายการเงิน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓.๒

การขออนุมัติปQดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส/งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

ประกอบการพิจารณาปรับแก9ไข แล9วนําเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้งในคราวต/อไป
อนุมัติ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต/อไป

๓.๓

การขออนุมัติปQดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ)

อนุมัติ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต/อไป

๓.๔

คณะต/าง ๆ ขออนุมัติเปQดรายวิชาใหม/ จํานวน ๕ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา อนุมัติ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
จํานวน ๓ รายวิชา และปQดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
เห็นชอบต/อไป
๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปQดรายวิชา ๐๑๖๐๑๓๔๒ การ
จัดการสิ่งแวดล9อมในโรงพยาบาลสัตว และปรับปรุงรายวิชา ๐๑๖๐๐๑๓๒
สัตวเลี้ยงแสนรัก เป8นวิชาเลือกเสรี
๒. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปQดรายวิชา ๐๒๐๓๖๓๗๑
การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรเบื้องต9น และรายวิชา ๐๒๐๒๖๔๘๓
สารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมแมลงศัตรู
๓. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปQดรายวิชา ๐๑๔๑๑๕๕๖ เรดารทะลุ
พื้นดิน และรายวิชา ๐๑๔๑๑๕๕๙ การแปลความหมายข9อมูลคลื่นไหว
สะเทือน
๔. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัตปิ รับปรุงรายวิชา ๐๑๑๓๑๒๑๒ การเงิน
สําหรับผู9ประกอบการ
๕. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๗๓๑๐๒
วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต
๖. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัตปิ Qดรายวิชา ๐๑๔๕๑๑๐๑ ภูมิสารสนเทศ
ในชีวิตประจําวัน

๒

งานที่ต*องดําเนินการ

จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
แจ9งหน/วยงานที่เกี่ยวข9อง

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๔๗
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๔๔
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๔๕
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๓
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๒
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๘๘
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๑
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๐
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๘๙
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙

วาระที่
๓.๕
๓.๖

๓.๗
๓.๘
๓.๙
๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓

เรื่อง
การขออนุมัติแก9ไขการพิมพชื่อรายวิชาผิดในหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ฉบับปJ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต/อไป

งานที่ต*องดําเนินการ

จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
การขออนุมัติปริญญาบัตรแก/ผู9สําเร็จการศึกษา ประจําปJการศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ - จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
(ครั้งที่ ๑๑) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒,๙๗๖ คน
เห็นชอบต/อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
- เสนอรักษาการแทน
อธิการบดีลงนามใน
ประกาศ มก. จํานวน
๕๔ ฉบับ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค/าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต อนุมัติ
จัดทําประกาศ มก. เสนอ
ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รักษาการแทนอธิการบดี
(ฉบับที่ ๒)
ลงนาม
การขออนุมัติโครงการทดสอบวัดความรู9ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจ9งมติ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับเข9าปJการศึกษา ๒๕๕๗ เป8นต9นไป
รักษาการแทนรองอธิการบดี
โดยใช9ข9อสอบ KU-EXITE
ฝFายวิชาการ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค/าเบี้ยประชุม ค/าสมนาคุณ ค/าตอบแทนอื่น ๆ อนุมัติ
จัดทําประกาศ มก. เสนอ
ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ
รักษาการแทนอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๓)
ลงนาม
การขออนุมัติกําหนดอัตราค/าตอบแทนให9สัตวแพทยที่เข9าร/วมโครงการ
อนุมัติ
จัดทําประกาศ มก. เสนอ
ฝaกอบรม “การเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทยด9านคลินิกสัตวเล็ก”
รักษาการแทนอธิการบดี
ณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลงนาม
การขออนุมัติโครงการและหลักการค/าใช9จ/ายการจัดประชุมทางวิชาการ
อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจ9งมติ
ครั้งที่ ๕๕
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝFายวิชาการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ/ายจากงบประมาณเงินรายได9ของ
รับทราบและขอให9ทุกหน/วยงานถือปฏิบัติให9ถูกต9องต/อไป
มหาวิทยาลัย
การขออนุญาตใช9ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ต/อท9ายชื่อสมาคม
อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจ9งมติ
นิสิตเก/าวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชา
๓

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๔๖
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๔๒
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
- ประกาศ มก.
ลว. ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๕
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๕๔๘
ลว. ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๖
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๓.๑๔

(ร/าง) ข9อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว/าด9วยอํานาจการสั่งลงโทษ
วิธีการออกคําสั่ง และการแก9ไขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษสําหรับพนักงาน
และข9าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .....
การขออนุมัติระเบียบว/าด9วยการจัดสรรรายได9 สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑๕
๓.๑๖

การขออนุมัติหลักการจัดสรรเงินค/าธรรมเนียมการศึกษา

๓.๑๗

สรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ปJการศึกษา ๒๕๕๘ และรายงาน
หลักสูตรที่ไม/ได9ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา

๓.๑๘

(ร/าง)โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ9า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ
เจ9าฟcาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

เห็นชอบ แล9วให9นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จัดทําบันทึกแจ9งมติเสนอ
อนุมัติต/อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
จัดทําประกาศ มก. เสนอ
รักษาการแทนอธิการบดี
ลงนาม
อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจ9งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝFายวิชาการ
รับทราบรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
จัดทําบันทึกแจ9งมติ
ปJการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได9หารือแนวทางการบริหาร
รักษาการแทนรองอธิการบดี
จัดการหลักสูตรทีไ่ ม/ได9ดําเนินการปรับปรุงตามรอบ
ฝFายวิชาการ
ระยะเวลา จํานวน ๙ หลักสูตร และมีมติดังนี้
๑. หลักสูตรที่ประสงคปQดหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
ขอให9คณะเจ9าของหลักสูตรเร/งดําเนินการเสนอขออนุมตั ิ
ปQดหลักสูตรตามขั้นตอนให9แล9วเสร็จโดยเร็ว
๒. หลักสูตรที่ประสงคดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ปJการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓ หลักสูตร ขอให9คณะ
เจ9าของหลักสูตรเร/งดําเนินการเสนอขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรตามขั้นตอนให9แล9วเสร็จภายในเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙)
เห็นชอบให9แต/งตั้งคณะทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อทํา จัดทําบันทึกแจ9งมติ
หน9าที่ประสานการดําเนินการร/วมกับคณะกรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการฯ ของรัฐบาล และ
พิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในส/วนของมหาวิทยาลัย
ที่มุ/งเน9นการสร9างนวัตกรรมและดําเนินการเชิงบูรณาการ
ร/วมกันระหว/างหน/วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยให9
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรรับไปดําเนินการพิจารณา
๔

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๕
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๙๔
ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
ฝFายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๕๙๒
ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙

ฝFายเลขานุการ

วาระที่
๓.๑๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
(ร/าง)โครงการ ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่ออาเซียน เนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู/หัวฯ ครองสิริราช ๗๐ ปJ และเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟcาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตั้งคณะทํางาน แล9วนําเสนอมหาวิทยาลัยแต/งตั้งต/อไป
ขอให9ทุกคณะนําข9อมูลไปพิจารณาศึกษาก/อน
แล9วนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้งในคราวต/อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑
๔.๒

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซตของ 4 International Colleges &
Universities (4icu)
ข9อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปJ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝFายสารสนเทศ แจ9งที่ประชุมทราบ ผลการ
จัดอันดับสมถรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอรเน็ตตามเกณฑ
Webometrics ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรได9รับการจัดอันดับ เป8นอันดับที่ ๒ ของประเทศไทย
อันดับที่ ๕๒ ของเอเชีย และอันดับที่ ๓๔๗ ของโลก

ทราบ

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

๕

