สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

ประกาศสภานิติบัญญัติแห"งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค&พระรัชทายาทขึน้
ทรงราชย&เป+นพระมหากษัตริย& และประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย
สมเด็จพระเจ3าอยู"หัว
การปฏิบัตหิ น3าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ตามบทเฉพาะกาล
ระเบียบว"าด3วยการบริหารงบประมาณรายจ"ายสําหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
การเสนอขอโปรดเกล3าฯ แต"งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู3ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
สรุปผลการวิเคราะห&ข3อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิเคราะห&
ผลกระทบจากการเปลีย่ นสถานภาพจากข3าราชการเป+นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ร"างพระราชบัญญัตสิ ถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ประจําปGบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& มีมติให3ปรับแก3ไขรายงานการประชุมวาระที่ ๑.๑
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันจันทร&ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยให3เพิ่มความต"อไปนี้ เป+นย"อหน3าที่ ๑ ในรายงาน
การประชุมหน3าที่ ๔ ดังนี้
“ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได3เสนอให3พิจารณา
รูปแบบการดําเนินงานที่เป+นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจ
พัฒนาเป+นวิทยาลัยศาสตร&แห"งแผ"นดิน หรือสถาบัน
ศาสตร&แห"งแผ"นดิน หรืออาจปรับโครงสร3างที่เหมาะสม
ที่ควรมีการประสานกับหลาย ๆ ส"วนงาน แล3วเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก"อนดําเนินการต"อไป”
แล3วรับรองรายงานการประชุม ตามที่แก3ไข

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าสมนาคุณและค"าดําเนินการในการจัดทํา
วารสาร Agriculture and Natural Resources และวารสาร Kasetsart
Journal of Social Sciences
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน"งการจ3างบุคคลเป+นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ"มวิชาการ ประเภทคณาจารย&ประจํา

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
จํานวน ๒ ฉบับ
-

อนุมัติตามเสนอ

- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙
-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

๔.๓

คณะวิทยาศาสตร&และวิศวกรรมศาสตร& ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล3อม ไว3ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะต"าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารย&ประจําหลักสูตรและ
อาจารย&ผู3รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑.คณะศึกษาศาสตร& ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย&ประจําหลักสูตร
และอาจารย&ผรู3 ับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย& ฉบับปG พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คณะสถาปgตยกรรมศาสตร& ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย&ประจํา
หลักสูตรและอาจารย&ผรู3 ับผิดชอบหลักสูตรภูมสิ ถาปgตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ฉบับปG พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คณะสังคมศาสตร& ขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงอาจารย&ประจําหลักสูตร
และอาจารย&ผรู3 ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ฉบับปG พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. คณะวิทยาศาสตร&และวิศวกรรมศาสตร& ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย&ประจําหลักสูตรและอาจารย&ผู3รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ฉบับปG พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ขออนุมัติยืมรายวิชา ๐๑๓๕๒๑๔๑
การหนังสือพิมพ&เบื้องต3น ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร& ไปเปhดสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน
เพื่อเป+นวิชาเฉพาะเลือกให3แก"นิสติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&

อนุมัติ และให3นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต"อไป
อนุมัติ และให3นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต"อไป

อนุมัติ และให3นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต"อไป

๒

-จัดทําบันทึกแจ3งมติเสนอ -ฝcายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ3งมติเสนอ -ฝcายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๔๓๒
ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๔๓๓
ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจ3งมติเสนอ -ฝcายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๔๓๑
ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

คณะวิทยาศาสตร& ขออนุมัติเปhดรายวิชาใหม" และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
- เปhดรายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๕ ศิลปะสร3างสรรค&ดิจิทัล จํานวน ๓(๒-๒-๕)
หน"วยกิต เป+นวิชาศึกษาทั่วไป กลุม" สาระสุนทรียศาสตร&/กลุม" วิชา
วิทยาศาสตร&และคณิตศาสตร&
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๓ สุขภาพและสังคมดิจิทลั จํานวน
๒(๒-๐-๔) หน"วยกิต เป+นวิชาศึกษาทั่วไป กลุ"มสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโทส"งเสริมการเกษตรสําหรับผู3บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร& มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค"า
เบี้ยประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร& ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ประจํา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร& คณะเศรษฐศาสตร& มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค"า
เบี้ยประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร& คณะเศรษฐศาสตร&
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าเบี้ยประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าสมัครคัดเลือกและการจ"ายเงินรายได3เป+น
ค"าตอบแทนแก"กรรมการ อนุกรรมการ เจ3าหน3าที่ผู3ปฏิบัติงาน และ
ค"าใช3จ"ายอื่น ๆ ในการคัดเลือกผูม3 คี วามสามารถทางกีฬาดีเด"นเข3าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& โดยวิธีพิเศษ และโครงการส"งเสริมโอกาส
ศึกษาต"อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท3องถิ่น (โควตาพิเศษ)

๔.๕
๔.๖
๔.๗

๔.๘

๔.๙
๔.๑๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ และให3นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต"อไป

-จัดทําบันทึกแจ3งมติเสนอ -ฝcายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
แจ3งหน"วยงานที่เกี่ยวข3อง

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

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

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

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

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
จํานวน ๒ ฉบับ

- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
จํานวน ๒ ฉบับ

- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

๓

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๔๓๔
ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๔๕๔
ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๑๑
๔.๑๒

๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
การขออนุมัติจัดตั้งหน"วยปฏิบตั ิการวิจัยแบบจําลองชีวภาพเชิงคํานวณ
เพื่อวิทยาศาสตร& และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร&
สํานักงานทรัพย&สิน ขออนุมัตหิ ลักการให3นางสุภารัตน& เศรษฐชวาลวงษ&
เช"าพื้นที่บริเวณอาคาร KU Green

อนุมัติตามเสนอ

การขออนุมัติปรับอัตราค"าจ3างตามคุณวุฒิย3อนหลังตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณ&และร3องทุกข&ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& (ก.อ.ม.)
การขออนุมัติแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช"วยวิชาการ
ให3เข3าสู"ตําแหน"งระดับชํานาญการ จํานวน ๑๒ ราย
การขออนุมัติจ3างและแต"งตั้งบุคคลเป+นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ"มวิชาการ
ประเภทคณาจารย&ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติจ3างและแต"งตั้งบุคคลเป+นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช"วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย
การพิจารณาขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป+นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ"มวิชาการ ประเภทคณาจารย&ประจํา เป+นกรณีพิเศษ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าจ3างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ"มวิชาการ
ประเภทคณาจารย&ประจํา ให3ได3รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน"งและกําหนดอัตราค"าจ3างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได3ให3ได3รับตามคุณวุฒสิ ายสนับสนุนและช"วยวิชาการ
จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได3 (ลับ) จํานวน
๒ ราย

อนุมัติตามเสนอ

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําประกาศ มก.
- ฝcายเลขานุการ ประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๙
-จัดทําบันทึกแจ3งมติ
-ฝcายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๑๐๑๐๒/๑๖๔๕๕
ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
ฝcายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร&
และสื่อสารองค&กร
-

อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันจันทร&ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมตั ิ มีมติทราบและ
เห็นชอบ ดังนี้
๑. อนุมัติให3ออกข3อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๔

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต"อ)

๑.๑ ข3อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ว"าด3วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ ข3อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ว"าด3วยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร& พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. อนุมัติแต"งตั้ง ผู3ช"วยศาสตราจารย&นิคม แหลมสัก พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ& คณะวนศาสตร& ดํารงตําแหน"ง
ในการบริหารเป+นคณบดีคณะวนศาสตร& ตั้งแต"วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป+นต3นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน"ง ๔ ปG
๓. อนุมัติแต"งตั้ง รองศาสตราจารย&เชาว& อินทร&ประสิทธิ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร&
กําแพงแสน ดํารงตําแหน"งในการบริหารเป+นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร&
กําแพงแสน ตั้งแต"วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป+นต3นไป โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน"ง ๔ ปG
๔. อนุมัติกําหนดตําแหน"งและแต"งตั้งบุคคลให3ดาํ รงตําแหน"ง
ผู3ช"วยศาสตราจารย& ๓ ราย และรองศาสตราจารย& ๑ ราย รวม ๔ ราย
๕. อนุมัติเปhดหลักสูตรใหม" จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
หลักสูตรใหม" พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสถาปgตยกรรมศาสตร&
(๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หลักสูตรใหม" พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&
(๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสูตรใหม" พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&
๖. อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน
๒ หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ&
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. อนุมัติปรับปรุงแก3ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต"อ)

๘. อนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารย&ประจําหลักสูตรและอาจารย&ผู3รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล3อม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร&
(๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร& กําแพงแสน
(๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร&และวิทยาการจัดการ
๙. อนุมัติปhดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร&
คณะสังคมศาสตร&
(๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป+น
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&
(๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป+น
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&
๑๐. อนุมัติเปhดรายวิชาใหม" ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา ๓ รายวิชา
ดังนี้
(๑) อนุมัติให3คณะเทคนิคการสัตวแพทย& เปhดรายวิชาใหม" จํานวน
๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
- เปhดรายวิชา ๐๑๖๐๑๓๒๔ การดูแลสุนัขสูงวัย
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๖๐๐๓๒๕ จุลชีววิทยาทางอาหารและ
ผลิตภัณฑ&จากสัตว&
(๒) อนุมัติให3คณะมนุษยศาสตร& เปhดรายวิชาใหม" จํานวน ๑ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
- เปhดรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางการแพทย&
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
เตรียมแพทย& I คณะมนุษยศาสตร&
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต
เตรียมแพทย& II คณะมนุษยศาสตร&

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๖

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

สํานักงานทรัพยสินรายงานฐานขอมูลการหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําโครงการขอมูลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
บนแผBนดินเกษตรศาสตร”
กองวิเทศสัมพันธ จัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการ กิจกรรมรBวมกับ
สถาบันคูBสัญญาองคกรตBางประเทศ และเครือขBายความรBวมมือตBางประเทศ
ผBานกองวิเทศสัมพันธ

๕.๓
๕.๔

๕.๕
๕.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝIายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
ทราบ
แจงที่ประชุมทราบ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกําหนดใหสBวนราชการตBาง ๆ
สBงเสริมกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธ เพื่อสBงเสริมสุขภาพรBางกายที่ดี
และเพิ่มพลังในการทํางานแกBบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงกําหนด
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายประจําทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล โดยเริ่ม
จัดกิจกรรมครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนาม
อินทรีจันทรสถิตย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝIายบริหารกิจการภายใน แจงที่ประชุมทราบ ทราบ
ดังนี้
๑) แจงขอยกเลิกกําหนดการที่มหาวิทยาลัยจะเขาถวายสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เบื้องหนาพระบรมโกศ ณ พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

๖.๒

๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ได3ทําหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร"วมเป+นเจ3าภาพบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายเป+นพระ
ราชกุศลและถวายความอาลัย แด" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม-ิ
พลอดุลยเดชฯ ขณะนี้ สํานักพระราชวังได3รับหนังสือของมหาวิทยาลัย
เรียบร3อยแล3ว และอยู"ระหว"างดําเนินการ โดยจะแจ3งวันเป+นเจ3าภาพให3
มหาวิทยาลัยทราบต"อไป
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๘

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

