สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝEายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๘๗
ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป#ด-ป#ดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน

๑.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรลงนามความร:วมมือกับสภาเกษตรกรแห:งชาติ
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร

เพื่อรับทราบข,อมูลผลการดําเนินงานและผลกระทบจาก -จัดทําบันทึกแจ,ง
การเป#ด-ป#ดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ประธานฯ รักษาการแทนอธิการบดี
จึงขอให,ดําเนินการ ดังนี้
๑. ขอให,ทุกคณะวิเคราะหและสรุปข,อดี-ข,อเสีย
ป8ญหา-อุปสรรค รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเป#ดป#ดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน จากการดําเนินการ
ตั้งแต:ป;การศึกษา ๒๕๕๗ เป=นต,นมา โดยให,จดั ทําสรุป
และจัดส:งข,อมูลไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยต:อไป
๒. ขอให,คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ดําเนินการจัดทําวิจัยสถาบันเพื่อศึกษาและวิเคราะห
ข,อดี-ข,อเสีย ป8ญหา-อุปสรรค รวมทั้งผลกระทบที่เกิด
จากการเป#ด-ป#ดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมหาวิทยาลัยจะ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
ทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุมวาระพิเศษ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรใหม: พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

วาระที่

เรื่อง

๒.๑
(ต:อ)

๒. การอนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การอนุมัติให,ปรับแก,ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม: พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. การอนุมัติให,เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู,รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ-โลจิสติกส ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. การอนุมัติปริญญาบัตรแก:ผสู, ําเร็จการศึกษา ประจําป;การศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) จํานวน ๘๙๘ คน
๖. อนุมัติข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว:าด,วยสภาพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. อนุมัติข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว:าด,วยการกําหนดบัญชี
ค:าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู,บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือ
ที่เกษียณอายุก:อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให,มีผลบังคับใช,ตั้งแต:วันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป=นต,นไป
๘. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การต:อเวลา
ราชการของข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต:งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต:อเวลาราชการให,แก:ข,าราชการ
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. อนุมัติการแยกจัดทําเล:มหลักสูตร (มคอ.๒) กรณีการใช,หลักสูตร
ร:วมกันระหว:างคณะและวิทยาเขต เพื่อให,เป=นแนวปฏิบัติในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป=นไปในแนวทางเดียวกัน
๑๑. การแต:งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส, มควรดํารงตําแหน:งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผู,ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑๑.๑ เห็นชอบให, พลเอกวุฒินันท ลีลายุทธ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู,ทรงคุณวุฒิ เป=นประธานกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ รองศาสตราจารยพีรเดช ทองอําไพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ เป=นกรรมการสรรหา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๒.๑
(ต:อ)

๑๑.๒ เห็นชอบให, รองศาสตราจารยธงชัย สุวรรณสิชนม
ผู,อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห:งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู,บริหาร เป=นประธานกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู,ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่เป=นผู,แทนผู,บริหารซึ่ง
ดํารงตําแหน:งคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน หรือผู,อํานวยการสํานัก จํานวน
สามคน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ ที่เป=นผู,แทนผูบ, ริหาร
ซึ่งดํารงตําแหน:งคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน หรือผู,อํานวยการสํานัก
จํานวนสี่คน ขอให,คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และผู,อํานวยการสํานัก
ดําเนินการเลือกกันเอง ในวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม ก.บ.ม. แล,วรายงานต:อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบต:อไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติป#ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ แล,วให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต:อไป

๓.๒

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิแก,ไขการพิมพผิดใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ แล,วให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต:อไป

๓.๓

คณะต:าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวนศาสตร ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ
และการท:องเที่ยว ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ
และการท:องเที่ยว ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ แล,วให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต:อไป

๓

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝEายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝEายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝEายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๒
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๓
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๔
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๓.๓
(ต:อ)

๓.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓. คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร, ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว ฉบับป;
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร, ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. คณะสาธารณสุขศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร, ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล,อม ฉบับป;
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวต:างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร, ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฉบับป; พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา อนุมัติ แล,วให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี้
เห็นชอบต:อไป
๑. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา ๐๑๑๕๙๕๙๔ การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร (Science Classroom Action
Research) จํานวน ๑(๑-๐-๒) หน:วยกิต เป=นวิชาเอกบังคับในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้
๔

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝEายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
แจ,งหน:วยงานที่เกี่ยวข,อง

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๕
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๐
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๓.๔
(ต:อ)

๓.๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

- รายวิชา ๐๑๕๐๒๑๐๑ การจัดการสุขภาพม,า (Equine Health
Management) จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน:วยกิต
- รายวิชา ๐๑๕๐๓๑๐๑ การจัดการสุขภาพเบื้องต,นในปลาสวยงาม
(Fundamental Health Management in Ornamental Fish) จํานวน
๑(๑-๐-๒) หน:วยกิต
- รายวิชา ๐๑๕๐๗๑๐๑ การจัดการสุขภาพเบื้องต,นในสุนัข
(Fundamental Health Management in Dog) จํานวน ๑(๑-๐-๒)
หน:วยกิต
- รายวิชา ๐๑๕๐๗๑๐๒ การจัดการสุขภาพเบื้องต,นในแมว
(Fundamental Health Management in Cat) จํานวน ๑(๑-๐-๒)
หน:วยกิต
การปรับปรุงข,อมูลทางการเงิน และจัดทํางบการเงิน ประจําป; พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติดังนี้
-จัดทําบันทึกแจ,งมติ
๑. เห็นชอบรายงานงบการเงินป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ปรับปรุงเรียบร,อยแล,ว และให,นาํ ส:งสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ:นดิน (สตง.) ต:อไป
๒. เห็นชอบให,ทุกส:วนงานดําเนินการตามแนวทางการ
จัดทํางบการเงินป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝEายการเงิน เสนอ และ
เพื่อให,ทุกส:วนงานและวิทยาเขตสามารถดําเนินการ
ปรับปรุงงบการเงินให,เป=นไปด,วยความเรียบร,อยถูกต,อง
ขอให,รักษาการแทนรองอธิการบดีฝEายการเงิน
เชิญผู,บริหารและผู,ปฏิบตั ิหน,าที่ทางการเงินของส:วนงาน
มาหารือร:วมกันกับกองคลัง เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการต:อไป

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๔๓๑
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

-ฝEายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๗๗๗
ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑

ผลการตัดสินผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๙ ประจําป; พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

-

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

๕

