สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖

๑.๗

การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.)คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๖๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร1างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดคอนเสิรตการกุศล “๖๐ พระพรรษา เจ1าฟ7าอัครราชกุมารี”
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
การจัดกิจกรรม KU Dinner Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พิธีวางศิลาฤกษอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พร1อมด1วยรักษาการแทนอธิการบดี
และคณะผู1บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑-๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเลื่อนวันและเวลาการประชุมแนวทางการดําเนินงานอัตรากําลัง
พนักงานราชการ

ทราบ
ทราบ

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีข1อแก1ไข
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให1
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๗ ราย
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ
ทราบ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การอนุมัติข1อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
๑. อนุมัติข1อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ฉบับ
(๑) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู1ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทผู1บริหาร ซึง่ เลือก
จากผู1ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทผู1บริหาร ซึง่ เลือก
จากผู1ดํารงตําแหนงคณบดี ผู1อํานวยการ หรือหัวหน1าสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. อนุมัติข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๒

วาระที่
๓.๒
(ตอ)

๓.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ1งมติ

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๘๕
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

เห็นชอบในหลักการให1ใช1เค1าโครงตามข1อบังคับวาด1วย -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
ธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อนําไปปรับปรุงโครงสร1าง รายละเอียด และนิยาม
ตาง ๆ ของรางข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาด1วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให1สอดคล1องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ แล1วนําเสนอ
ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
รางข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาด1วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นชอบรางข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วย -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
การศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. .... โดยมีข1อเสนอแนะให1ปรับแก1ไข และขอให1
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝYายวิชาการ และสํานักงาน
กฎหมาย ดําเนินการปรับแก1ไขให1เรียบร1อย กอนนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เป\นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)
๓

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๖
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๗
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

๓. อนุมัติข1อบังคับเกี่ยวกับผู1บริหารมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ
(๑) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผู1อํานวยการ และรองผู1อํานวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
การขออนุมัติหลักการให1 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด เชาพื้นที่บริเวณ
อนุมัติหลักการ
อาคาร ๙ ศูนยกิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให1บริการร1านห1องอาหาร
รมนนทรี

งานที่ต)องดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

รางข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด1วยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่
๔.๓

เรื่อง
การสรรหากรรมการผู1ทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผู1ทรงคุณวุฒิภายใน
ประเภทคณาจารยประจํา เพื่อแตงตั้งเป\นกรรมการในคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ และมอบสํานักทะเบียนและประมวลผล
ทําหนังสือทาบทามและสอบถามความสมัครใจผูไ1 ด1รับ
เลือกให1ดํารงตําแหนงกรรมการวิชาการ ในกรณีทผี่ ู1ได1รับ
เลือกให1ดํารงตําแหนงกรรมการวิชาการผู1ใดปฏิเสธการ
ทาบทาม ให1ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลที่ได1คะแนนเสียง
ลําดับถัดไปแทน ดังนี้
๑. กรรมการวิชาการ ประเภทผู1ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ผู1ได1รับเลือกที่ได1คะแนนสูงสุด ๕ ลําดับแรก
เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้
๑) ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
๒) ศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป_
๓) ศาสตราจารย ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
๔) รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเกศ
๕) ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแก1ว
๒. กรรมการวิชาการ ประเภทผู1ทรงคุณวุฒิภายใน
(คณาจารยประจํา) ตามข1อ ๔.๔.๒ ผู1ได1รับเลือกที่ได1รับ
คะแนนสูงสุด ๔ ลําดับแรก เรียงลําดับตามตัวอักษร
ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย ดร.บดินทร รัศมีเทศ
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๒) รองศาสตราจารย ดร.พนิต เข็มทอง
สังกัดคณะศึกษาศาสตร
๓) ศาสตราจารย ดร.วิโรจน รุโจปการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
๔) ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
สังกัดคณะประมง
(รายละเอียดเพิม่ เติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

๔

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝYายเลขานุการ
รักษาการแทนอธิการบดี
และรักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝYายวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๑๐๑,
๕๑๐๖ ลว. ๘ เม.ย.
๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปaดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรีควบโท) และขอถอน
เรื่องการเสนอรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติยกเลิกการใช1หลักสูตรรวม หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

๔.๕
๔.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป
อนุมัติ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

คณะตางๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
อนุมัติ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ผู1รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบตอไป
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร1 ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปb
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู1รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู1 ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร1 ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปb
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๔
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับปb
พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร1 ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป7องกัน
อัคคีภัย ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๕
๕

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝYายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝYายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝYายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๑
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๒
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๓
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๖
(ตอ)

๔.๗

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปb
พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร1 ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบ ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และสารสนเทศศาสตร ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู1รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู1รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ฉบับปb พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะตางๆ ขออนุมัติเปaดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
อนุมัติ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
๗ รายวิชา ดังนี้
เห็นชอบตอไป
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปaดรายวิชาใหม จํานวน ๓ รายวิชา และ
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา เป\นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ ดังนี้
- เปaดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๓๒ ธรณีโบราณคดีวิทยา (Geoarchaeology)
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- เปaดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๔ แรวิทยา (Mineralogy) จํานวน
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- เปaดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๖ การวิเคราะหอัญมณี (Gem Identification)
จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
๖

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวข1อง

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๔
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๗
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๖
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๗
(ตอ)

- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๒ อัญมณีวิทยา (Gemlogy) จํานวน
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๒. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติเปaดรายวิชาใหม จํานวน ๓
รายวิชา เป\นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครือ่ งกลเรือ ดังนี้
- รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๕ เทคโนโลยีการขุดเจาะปaโตรเลียม
(Petroleum Drilling Technology) จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๖ การพัฒนาแหลงและการผลิตปaโตรเลียม
(Petroleum Development and Production) จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๗ วิศวกรรมใต1ทะเล (Subsea Engineering)
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผู1สําเร็จการศึกษา ประจําปbการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๕) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๐๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๔๑๒ คน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับ
นิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักเกณฑการให1ทุนการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการเรียนลวงหน1าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒

๔.๑๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป
อนุมัติ

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝYายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐๑๐๒/๔๙๕๕
สภามหาวิทยาลัย
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝYายเลขานุการ ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝYายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝYายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
- ฝYายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝYายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

อนุมัติ
๗

วาระที่
๔.๑๔

๔.๑๕
๔.๑๖

๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

การขออนุมัติแผนความต1องการงบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสร1าง ปb พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

รับทราบข1อมูลในเบื้องต1น และเนือ่ งจากขณะนี้สภา
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ
มหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณากรอบยุทธศาสตร
และเป7าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จึงเห็นควรให1ตั้งคณะกรรมการเพือ่ ศึกษาวิเคราะห
ความพร1อมและความเป\นไปได1ของแตละโครงการ
ให1สอดคล1องกับยุทธศาสตรและเป7าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยให1มีคณบดีคณะที่
เกี่ยวข1อง อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รวมถึงผู1ทรงคุณวุฒทิ างวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวข1องรวมเป\นกรรมการ แล1วจัดทํารายงาน
เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการ เห็นชอบ แล1วให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปb พ.ศ. ๒๕๕๘
ตอไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ ๑๒ เดือน)
สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัตหิ ลักการให1 บริษัท เฉลิมศรี สุนทร จํากัด
อนุมัติหลักการตามเสนอ และขอให1รักษาการแทนรอง -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
เชาพื้นที่อาคาร KU Ville
อธิการบดีฝYายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
พิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทํา
รายละเอียดสัญญาการเชาพื้นที่ให1เกิดประโยชนสูงสุด
ตอมหาวิทยาลัย โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝYาย
การเงิน ผู1อํานวยการสํานักงานทรัพยสิน และ
ผู1อํานวยการสํานักงานกฎหมาย รวมเป\นกรรมการ
สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัตหิ ลักการให1 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด
อนุมัติหลักการ
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ
(มหาชน) เชาพื้นที่บริเวณอาคารวิทยบริการ
การกําหนดอัตราคาจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข1าราชการ จํานวน ๑๗๗ ราย
การขออนุมัติจ1างและแตงตั้งบุคคลเป\นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย
การขออนุมัติจ1างและแตงตั้งบุคคลเป\นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
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-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๘
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๘
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๘๔
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

-ฝYายเลขานุการ

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๕๐
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๘

-ฝYายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๑

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยกุลมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให1ได1รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได1 (ลับ)
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ให1เข1าสูตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน ๒๓ ราย
โครงการเสริมสร1างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล
ประจําปb พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๘๖
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีข1อเสนอแนะสําหรับการ -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
ดําเนินโครงการในปbงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรมีการ
หารือรวมกันของทุกสวนงานที่เกี่ยวข1องเพื่อพิจารณา
ทบทวนโครงการให1มีความชัดเจนลดการดําเนินการที่
ซ้ําซ1อนกัน และเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินโครงการให1
มากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปbที่ ๑ (รหัส ๕๘) ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ประจําปbการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด1านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจําปb พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาชาวิชา QS World University
Ranking by Subject ๒๐๑๖
แนวทางการแก1ไขการจัดอันดับเว็บ (Webometrics)
ขอเชิญใช1บริการอาคารสถานที่ของสํานักสงเสริมและฝ|กอบรม
กําแพงแสน
รายงานการติดตามงานกอสร1างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจําเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานฯ แจ1งให1ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนด ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)
จัดเสวนาและแถลงขาว เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได1อะไรจาก Worldclass university ??? เพื่อเป\นการขับเคลื่อนศาสตรแหงแผนดินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห1องประชุมกําพล อดุลวิทย อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปb มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จึงขอเรียนเชิญ
ผู1บริหารทุกทานเข1ารวมการเสวนาในครั้งนี้
๖.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝYายบริหารกิจการภายใน แจ1งให1ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
๑) ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป\นวันสุดท1ายของการจัดงาน
กาชาด ประจําปb ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร จะมีการออกรางวัล
สลากบํารุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยหมุนวงล1อจาก
กองสลาก จึงขอเชิญผู1บริหารทุกทานรวมเป\นสักขีพยานในการหมุนวงล1อ
ออกรางวัลในครั้งนี้
๒) กําหนดการจัดงาน "สืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี"
ปb พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกรที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณด1านหน1า
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปb มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
๖.๓ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงินปbงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวันจันทรที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห1องประชุมกําพล อดุลวิทย ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri
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