สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

ประธานฯ กลาวขอบคุณ รองศาสตราจารยกัญจนา ธีระกุล คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ให.ความรวมมือรวมแรงรวมใจในการบริหาร
มหาวิทยาลัยให.ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยเป4นอยางดี ตลอดระยะเวลา
๘ ป6ที่ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ – วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙)
พร.อมด.วยคณะผู.บริหารมหาวิทยาลัย ให.การต.อนรับ Dr.Sikhamtath
Mitaray อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยจําปาสัก Dr.Bounmy Phonesavanh
อธิการบดีมหาวิทยาลัยจําปาสัก และคณะผู.บริหารจากมหาวิทยาลัย
จําปาสัก พร.อมคณะผู.บริหารจากแผนกกะสิกรรมและปQาไม. แขวงสาละวัน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได.เดินทางมาเยือนวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อประชุมหารือความรวมมือทาง
วิชาการรวมกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีข.อแก.ไข
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลให.
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๗ ราย
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
ทราบ
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ
และมีมติทราบและเห็นชอบ ดังนี้

วาระที่

เรื่อง

๓.๒
(ตอ)

๑. การอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ชื่อปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอ สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๒. การอนุมัติปด\ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตรปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท ๖ ป6) และถอนเรื่องการเสนอรับรองหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. การอนุมัติปด\ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. การอนุมัติยกเลิกการใช.หลักสูตรรวม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
๕. การอนุมัติแก.ไขการพิมพผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. การอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู.รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒๕ หลักสูตร
๗. การอนุมัตเิ ป\ดรายวิชาใหมและปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา
๘. การอนุมัติปริญญาบัตรแกผูส. าํ เร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา
๒๔๔๘ (ครั้งที่ ๕) จํานวน ๗๑๒ คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณารางประกาศและข.อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต จํานวน
๔ ฉบับ ดังนี้
๑. รางข.อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาด.วยการควบคุมสถานศึกษา
หรือสถาบันสมทบ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๒. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การรับเข.าเป4นสถาบัน
สมทบใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๓. รางข.อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาด.วยการให.ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
๔. รางข.อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาด.วยเครื่องแตงกายของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....

มีมติเห็นชอบรางประกาศและข.อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา -จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-ฝQายเลขานุการ
และนิสติ ทั้ง ๔ ฉบับ โดยมีข.อเสนอแนะให.ปรับแก.ไข
เสนอรักษาการแทน
ดังนี้
รองอธิการบดีฝQายวิชาการ
๑. ให.ปรับแก.ไขคํานิยาม “คณะกรรมการกลั่นกรอง”
ในรางข.อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด.วยการให.
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... เป4นดังนี้
“คณะกรรมการกลั่นกรอง” หมายความวา
คณะกรรมการที่ประกอบด.วย อธิการบดี เป4นประธาน
ประธานกรรมการวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี
ของแตละคณะ เป4นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมาย เป4นกรรมการและเลขานุการ
๒

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๒๕๑
ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๑
(ตอ)

๔.๒

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

๒. ให.ปรับแก.ไขความในรางข.อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวาด.วยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... เกี่ยวกับ
เครื่องแตงกายนิสติ ชาย ในข.อ ๔.๒.๔ เป4นดังนี้
“๔.๒.๔ รองเท.าหุ.มส.นสีดาํ สีน้ําตาล หรือสีขาว
แบบสุภาพ สวมถุงเท.าสีดาํ หรือสีสภุ าพ”
ทั้งนี้ ขอให.รักษาการแทนรองอธิการบดีฝQายวิชาการ
และสํานักงานกฎหมาย ดําเนินการปรับแก.ไขตาม
ข.อเสนอแนะ โดยให.ตรวจสอบการจัดพิมพและการใช.คํา
ให.ถูกต.องเรียบร.อย กอนนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป4นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพิจารณาอนุมตั ิตอไป
มีมติ ดังนี้
-จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ -ฝQายเลขานุการ
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย
นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบและเห็นชอบตอไป
๒. อนุมัติให.ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
เห็นชอบโครงการฯ แล.ว
๓

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๑
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๓

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๔

คณะเกษตร และคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการศัตรูพืชและสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล.อมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะตาง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
อนุมัติ แล.วให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ผู.รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบตอไป
๑. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตรศึกษา ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๕

มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และให.
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบตอไป
๒. อนุมัติให.ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบและเห็นชอบโครงการฯ แล.ว
อนุมัติ แล.วให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

๔

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ -ฝQายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๒
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ -ฝQายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๘
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ -ฝQายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๗
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๕
(ตอ)

๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอารักขาพืช ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู.รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. คณะเกษตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู.รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
และสัตว ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร.อน
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟhาและอิเล็กทรอนิกส ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๕
๙. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู.รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การขนสงทางทะเล ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. คณะสิ่งแวดล.อม ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร. ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดล.อม ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๔.๖

ฝQายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและประมวลผล
และคณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. ฝQายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรแหงแผนดิน
(Knowledge of the Land) จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต เป4นวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัตปิ รับปรุงรายวิชา ๐๑๔๑๙๔๖๒
จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร (Microbiology for Food Plane
Sanitation) จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต เป4นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผู.สําเร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๖) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๖๐ คน
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใช.เงินรายได.คณะและวิทยาเขตต.นสังกัด
สํานักงานประกันคุณภาพ จัดทําสรุปรายงานการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๗

๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐

๔.๑๑

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝQายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
เสนอรายงานสรุปความคืบหน.าโครงการศึกษาเพื่อจัดทําผังแมบท
มหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ ๑ ที่ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอเสนอนโยบายเชิงรุก
เพื่อความเป4น Green University และ Eco University เพื่อกําหนดเป4น
นโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร การขออนุญาตใช.ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ตอท.ายชื่อสมาคมพัฒนาสังคม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

อนุมัติ แล.วให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ -ฝQายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวข.อง

อนุมัติ แล.วให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-ฝQายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
เสนอรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝQายวิชาการ
เห็นชอบ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ
ให.ข.อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
มีมติ ดังนี้
-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
๑. รับทราบความคืบหน.าโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา
ผังแมบทมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ ๑
๒. เห็นชอบนโยบายเชิงรุกเพื่อความเป4น Green
University และ Eco University และขอให.ทุกสวน
งานนําไปปฏิบัตติ อไป
มีมติอนุญาตให.ใช.ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
จัดทําบันทึกแจ.งมติเสนอ
ตอท.ายชื่อสมาคมพัฒนาสังคม และให.นําเสนอสภา
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให.ความเห็นชอบตอไป
สภามหาวิทยาลัย

๖

-ฝQายเลขานุการ
-ฝQายเลขานุการ
-ฝQายเลขานุการ

-ฝQายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๖
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๐
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๘๙
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๕
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๑๗๙
ลว. ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๔
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๒๕๒
ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๐๙๓
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

๔.๑๒

การขออนุมัติใช.เงินทุนสะสมจากงบประมาณเงินรายได. คณะวิทยาศาสตร อนุมัติ

จัดทําบันทึกแจ.งมติ

๔.๑๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจ.างเหมาปฏิบตั ิงานรายวันของบุคลากร
ศูนยวิจัยข.าวโพดและข.าวฟQางแหงชาติ คณะเกษตร
การแตงตั้งผู.แทน ก.บ.ม. เป4นกรรมการสรรหาผู.อํานวยการสถาบันค.นคว.า
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การแตงตั้งผู.แทน ก.บ.ม. เป4นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งข.าราชการสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ ให.ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติจ.างและแตงตั้งบุคคลเป4นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย
การขออนุมัติจ.างและแตงตั้งบุคคลเป4นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจ.างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให.ได.รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราคาจ.างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการให.ได.รับคาจ.างตามคุณวุฒิ
จํานวน ๑๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได. (ลับ) จํานวน
๑ ราย
การเลือกผู.แทนคณบดี ผู.อํานวยการสถาบัน ผู.อํานวยการสํานัก เพื่อเป4น
กรรมการสรรหาผูส. มควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู.ทรงคุณวุฒิ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
-

๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒

อนุมัติ
มีมติแตงตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป4นผู.แทน
ก.บ.ม.
มีมติแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เป4นผู.แทน
ก.บ.ม.
อนุมัติตามเสนอ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝQายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๑๘๐
ลว. ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙
- ฝQายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙
-

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

ประธานฯ ขอให.คณบดี ผู.อํานวยการสถาบัน
ผู.อํานวยการสํานัก พิจารณาเลือกผู.แทนผู.บริหาร
เพื่อเป4นกรรมการสรรหาผูส. มควรดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คน และเป4น
กรรมการสรรหาผูส. มควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู.ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.บ.ม.

-

-

-

๗

วาระที่
๔.๒๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
การกําหนดอัตราคาจ.างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจ.างประจํา

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติหลักการตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

สํานักทะเบียนและประมวลผล สรุปจํานวนผู.มสี ิทธิ์เข.าศึกษาโครงการ
รับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admission) ประจําป6
การศึกษา ๒๕๕๙
สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดทําปฏิทินการศึกษา ป6การศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปโครงการกอสร.าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ในรอบป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรอบป6บัญชี ๒๕๕๙ ประจําเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักหอสมุด รายงานความก.าวหน.า โครงการพัฒนาคลังความรูด. ิจทิ ัล
และฐานข.อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑
(เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ.งมติสํานัก -ฝQายเลขานุการ
ทะเบียนและประมวลผล

ทราบ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๓๕๖
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙
-

ทราบ

-

-

-

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

๘

