สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งผูร ักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
ตางประเทศ
นโยบายแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
แผนการรับนิสติ ใหม และแผนจํานวนนิสิตทั้งหมด มก. ประจําปการศึกษา เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อนุมัติตอไป
หนวยงานที่เกี่ยวของ

-

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๗๔
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณารางขอบังคับกลุม การสรรหาผูบริหาร จํานวน ๓ ฉบับ
๑. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
๒. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ....

เห็นชอบรางขอบังคับทั้ง ๓ ฉบับตามเสนอ และมอบ
สํานักงานกฎหมายดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการ แลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

-

-

-

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง

๔.๑
(ตอ)

๓. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
พ.ศ. ....
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙)

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๓

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๔

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติแกไขการใชหลักสูตรจาก ปการศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เปนตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒ หลักสูตร
เห็นชอบ
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะตางๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
อนุมัติ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๗๕
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๗๓
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๗๖
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๗๗
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙

๔.๒

๔.๕

๒

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๔.๕
(ตอ)

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

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

๓

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

