สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘

พระราชกิจสรงน้ําพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกรที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ประกาศแต6งตั้งสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห6งชาติเพิ่มเติม
แจ8งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบตั ิตามคําสั่งหัวหน8าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก8ไขป?ญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คําสั่งหัวหน8าคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปD
บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว6างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปฏิทินงบประมาณรายจ6ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กําหนดการจัดโครงการฝJกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การกํากับดูแลการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ8างรายการงบลงทุนให8เปLนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการ
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนค6าใช8จ6ายบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปLน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

วาระที่
๑.๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปD
การศึกษา ๒๕๕๘

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม6มีข8อแก8ไข
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน6งการจ8างบุคคลเปLนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ6ม
วิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา
การพิจารณาร6างหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ6ม
วิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

คณะสถาป?ตยกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมัติเปOดหลักสูตรใหม6 จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสถาป?ตยกรรมศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒
หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปOดหลักสูตรใหม6
จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิหลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร
ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๓๙
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๐
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙

๒

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงแก8ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะต6าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู8รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร8 ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล8อม ฉบับปD พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู8รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปD พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร8 ับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปD พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสังคมศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตปิ Oด
หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสังคมศาสตร ขออนุมตั ปิ Oดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิปOดหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปLน
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปLน
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย และคณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปOดรายวิชาใหม6
จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปOดรายวิชาใหม6 จํานวน
๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
- เปOดรายวิชา ๐๑๖๐๑๓๒๔ การดูแลสุนัขสูงวัย เปLนวิชาเฉพาะ
เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว

๔.๔

๔.๕

๔.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๑
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๒
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๓
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ -ฝPายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๔
ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๖๙
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต6อไป

๓

วาระที่
๔.๖
(ต6อ)

๔.๗
๔.๘
๔.๙

๔.๑๐
๔.๑๑

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๖๐๐๓๒๕ จุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑจากสัตว เปLนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
๒. ภาควิชาภาษาต6างประเทศ คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัตเิ ปOดราย
วิชาใหม6 จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
เปLนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ6มสาระภาษากับการสื่อสาร และวิชาบริการสําหรับ
หลักสูตรเตรียมแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกล8า ดังนี้
- เปOดรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
การแพทย
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ
เตรียมแพทย I
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ
เตรียมแพทย II
การขออนุมัติกําหนดอัตราค6าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ อนุมัติตามเสนอ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณาแนวปฏิบตั ิในการรับสมัครนิสิตต6างชาติของ
เห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับสมัครนิสิตต6างชาติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราค6าเบี้ยประชุม ค6าสมนาคุณ และค6าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดอัตราค6าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติให8โครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน ๘ โครงการ นําส6งเฉพาะ
ค6าอํานวยการบริการวิชาการ

อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ
ให8ถอนเรื่อง และขอให8รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝPายบริการวิชาการนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม6
ตามระเบียบว6าด8วยการพัฒนาวิชาการ ตามที่ทั้ง
๘ โครงการ เสนอขอนําส6งเฉพาะค6าอํานวยการบริการ
วิชาการสามารถดําเนินการได8หรือไม6 โดยให8หารือ
ร6วมกับสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานกฎหมาย
และกองคลัง แล8วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
๔

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๖๘
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPายวิชาการ
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝPายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๓
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPาย
บริการวิชาการ

- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙
-ฝPายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๕
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๒

การขออนุมัติจัดตั้งหน6วยปฏิบตั ิการวิจัยเฉพาะทางด8านเรณูวิทยา
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน6วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด8าน
พิษวิทยาสารกําจัดศัตรูชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน
ครั้งที่ ๑๑ ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๖

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน
ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๗

สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัตหิ ลักการให8นางสุภารัตน เศรษฐชวาลวงษ
เช6าพื้นที่อาคาร KU Green เพื่อเปOดเปLนสถาบันกวดวิชา High Solution
Match School (HMS)

มีมติดังนี้
๑. ไม6อนุมัติให8เช6าพื้นที่อาคาร KU Green เพื่อเปOด
เปLนสถาบันกวดวิชาตามที่เสนอ เนื่องจากอาจส6งผล
กระทบต6อภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
๒. ตามที่มหาวิทยาลัยได8มีนโยบายการใช8อาคาร
KU Green โดยชั้น ๒ และชั้น ๓ ให8ปรับปรุงพื้นที่
สําหรับใช8เปLนอาคารสวัสดิการบุคลากร และพื้นที่ชั้น ๑
เปLนร8านค8าในเชิงพาณิชยนั้น เนื่องจากการออกแบบ
ปรับปรุงเพื่อเปLนอาคารสวัสดิการต8องใช8งบประมาณ
ค6อนข8างสูง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีข8อจํากัดเรื่อง
งบประมาณ ด8วยมีความจําเปLนต8องใช8งบประมาณใน
การบริหารงานหลายด8าน ดังนั้น เพื่อให8การใช8ประโยชน
จากอาคาร KU Green เกิดประโยชนสูงสุดแก6มหาวิทยาลัย
จึงมีมติอนุมัติให8สํานักงานทรัพยสินเปLนผู8ดูแลและ
พิจารณาจัดสรรการใช8ประโยชนจากอาคาร KU Green
เปLนร8านค8าในเชิงพาณิชย เพื่อหาผลประโยชนให8แก6
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การประกอบกิจการร8านค8าจะต8องไม6
ส6งผลกระทบต6อภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
๕

งานที่ต*องดําเนินการ
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPาย
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPาย
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPายพัฒนา
เชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
- ฝPายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
-ฝPายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๖๗
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
-ฝPายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๖๖
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
-ฝPายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๒
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

๔.๒๑

เรื่อง
การขออนุมัติให8ข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให8กลับไปดํารง
ตําแหน6งประเภทเดิมระดับเดิม
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ8างผู8มีความรู8ความสามารถพิเศษเปLน
อาจารย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณและร8องทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

มติให8ถอนเรื่อง และมอบกองการเจ8าหน8าที่นํากลับไป
พิจารณาใหม6
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

มีมติเลือก ผู8ช6วยศาสตราจารยสุรตั น บัวเลิศ คณบดี
คณะสิ่งแวดล8อม เปLนกรรมการอุทธรณและร8องทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทนคณบดีคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ
เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบให8ลงโทษตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPายการเงิน

-ฝPายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๑
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

๔.๒๘

การขออนุมัติหลักการการใช8จ6ายงบเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข8าราชการ
การขออนุมัติหลักการการใช8จ6ายงบเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ8างประจํา
การขออนุมัติจ8างและแต6งตั้งบุคคลเปLนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ6มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติจ8างและแต6งตั้งบุคคลเปLนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช6วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค6าจ8างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ6มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให8ได8รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค6าจ8างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช6วยวิชาการให8ได8รับค6าจ8างตามคุณวุฒิ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค6าจ8างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8ให8ได8รับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จํานวน ๓ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยลูกจ8างประจํา (ลับ)

๔.๒๙

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8 (ลับ)

เห็นชอบให8ลงโทษตามเสนอ

๔.๓๐

กองคลัง ขอเสนอให8พิจารณาเร6งรัดการดําเนินงานสําหรับข8อมูลทาง
การเงินของส6วนงาน ปD พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ยังไม6ครบถ8วน

มีมติให8ทุกส6วนงานเร6งรัดการดําเนินงานสําหรับข8อมูล
ทางการเงิน ปD พ.ศ. ๒๕๕๘ ให8ครบถ8วนถูกต8อง และ
จัดส6งข8อมูลไปยังกองคลัง ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๖

๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗

วาระที่
๔.๓๐
(ต6อ)

๔.๓๑

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

๑. จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย และกระแสรายวัน ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. จัดทํางบการเงินโครงการพิเศษ ตั้งแต6ปD
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทีผ่ 6านการตรวจสอบจาก
ผู8สอบบัญชีรับอนุญาตของโครงการ ตามระเบียบการ
บริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข8อ ๑๙
กองวิเทศสัมพันธ ขอเสนอให8พิจารณาความเหมาะสมและความเปLนไปได8 มีมติขอให8รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาP ยวิชาการ
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
ในการจัดตั้ง Partner Center กับ NCUK The University Consortium พิจารณาตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาข8อมูลเพิ่มเติมความ
รักษาการแทน
ของสหราชอาณาจักร
เปLนไปได8ในการจัดตั้ง Partner Center ร6วมกับ NCUK รองอธิการบดีฝาP ยวิชาการ
The University Consortium แล8วให8นําเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้ง โดยให8นําข8อเสนอแนะและข8อสังเกต
ของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาด8วย ดังนี้
๑. เห็นควรมีการศึกษาความจําเปLนในการจัดตั้ง
Partner Center ร6วมกับ NCUK The University
Consortium ประกอบด8วย ข8อดีและข8อเสีย ผลประโยชน
ที่จะได8รับของแต6ละฝPาย และการพัฒนานิสิต โดยเสนอ
เปLนข8อมูลตัวเลขที่ชัดเจน รวมถึงการเข8าร6วมเปLน
Partner Center ดังกล6าว จะเปLนการรอนสิทธิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการดําเนินการความ
ร6วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข6ายของ NUCK หรือไม6
เนื่องจากกรณีนี้เปLนเรื่องของการแบ6งส6วนตลาด
(Market Segmentation)
๒. เสนอให8มีการหารือกับ NUCK The University
Consortium ในการดําเนินการความร6วมมือจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Double Degree Program
หรือ Joint Degree ซึ่งจะเปLนประโยชนแก6นิสติ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการสร8างความร6วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือ NUCK
๗

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝPายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๔
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-ฝPายเลขานุการ

-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๗
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๒๔๕
ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

บทสรุปโครงการประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan”
เพื่อการจัดทําแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ ประธานฯ ขอให8รักษาการแทนรองอธิการบดีฝPาย
วางแผน และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาP ยบริหาร
กิจการภายใน รับไปพิจารณาหารือร6วมกันในการจัดทํา
แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามบทสรุป
ที่ได8จากการประชุมระดมความคิด “KU Transformation
Plan” เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให8บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว8
สํานักงานตรวจสอบภายใน ขอส6งสรุปรายงานผลการตรวจสอบการจัดเก็บ ทราบ
-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
เงินรายได8ในระบบ KU-ERP ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู8อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติของหน6วยงาน
ทราบ และให8นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-จัดทําบันทึกแจ8งมติเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปD พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อทราบต6อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด ขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคลังความรู8 ทราบ
ดิจิทัลและฐานข8อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปDงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
สํานักทะเบียนและประมวลผล สรุปข8อมูลผู8สําเร็จการศึกษาและการสูญหาย ทราบ
ของนิสิต ตั้งแต6รับเข8าศึกษาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุ6นปDการศึกษา ๒๕๕๘
กองแผนงานได8รายงานสรุปการติดตามงานก6อสร8างปรับปรุงของ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ มีมติทราบและ
เห็นชอบ ดังนี้
๑. อนุมัติให8ออกข8อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับ
การอุทธรณและร8องทุกข ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ฉบับ
ดังนี้
๘

-ฝPายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๕.๗
(ต6อ)

๑.๑ ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว6าด8วยคณะกรรมการ
อุทธรณและร8องทุกขประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ และร8องทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
๑.๓ ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว6าด8วยการอุทธรณและ
การพิจารณาการอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๔ ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว6าด8วยการร8องทุกขและ
การพิจารณาเรื่องร8องทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. อนุมัติให8ออกข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว6าด8วยกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ8งสําหรับ พนักงานและข8าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. อนุมัติให8ออกข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว6าด8วยหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน พิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปDบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. อนุมัติกําหนดตําแหน6งและแต6งตั้งบุคคลให8ดาํ รงตําแหน6ง
ผู8ช6วยศาสตราจารย ๑๐ ราย รองศาสตราจารย ๑ ราย และศาสตราจารย
๑ ราย รวม ๑๒ ราย
๖. อนุมัติแต6งตั้ง ผู8ช6วยศาสตราจารยสุตเขตต นาคะเสถียร คณบดีคณะ
เกษตร เปLนกรรมการวิชาการ ประเภทผู8ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจาก
คณบดี แทน ผู8ช6วยศาสตราจารยเสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน6งเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๗. อนุมัติแต6งตั้ง รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณะวงศ ข8าราชการบํานาญ
ดํารงตําแหน6งในการบริหาร เปLนผูอ8 ํานวยการสถาบันค8นคว8าและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ตั้งแต6วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. การอนุมัติรวมโครงการภาคพิเศษ ของคณะเศรษฐศาสตร จํานวน
๔ โครงการ ดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๙

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
๕.๗
(ต6อ)

๕.๘

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๘.๑ รวมโครงการระดับปริญญาตรี ได8แก6 โครงการปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร และ โครงการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) เปLน โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษและ
ภาคภาษาอังกฤษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๘.๒ รวมโครงการระดับปริญญาโท ได8แก6 โครงการบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร และ โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปLน โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๙. การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู8รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ฉบับปD พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. การอนุมตั ิปริญญาบัตรแก6ผู8สําเร็จการศึกษา ประจําปDการศึกษา
๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕๑ คน
สํานักงานประกันคุณภาพ ขอเสนอสรุปรายงานการประเมินตนเองของ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปDการศึกษา ๒๕๕๘
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๑๐

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ8งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝPายวิชาการ

-ฝPายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๔๔๖
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙

