สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

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

๑.๘

ประธานฯ แนะนําผู!บริหารใหม% คือ รองศาสตราจารยสมหวัง ขันตยานุวงศ
ดํารงตําแหน%งในการบริหารเป0นคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตั้งแต%วันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดํารงตําแหน%ง ๔ ป:
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต%งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูส! มควรดํารงตําแหน%งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต%งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูส! มควรดํารงตําแหน%งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผู!ทรงคุณวุฒิ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑๐๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต%งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑๐๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต%งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑๓๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต%งตั้ง
คณะอนุกรรมการรับสมัครและอํานวยการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต%งตั้ง
คณะอนุกรรมการรับสมัครและอํานวยการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ปฏิทินการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู!ทรงคุณวุฒิ และปฏิทินการ
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจาก
คณาจารยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วาระที่
๑.๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะ ๑๒ ป: (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม%มีข!อแก!ไข
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗

ความคืบหน!าการดําเนินการสรรหาผู!สมควรดํารงตําแหน%งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความคืบหน!าการดําเนินการสรรหาผู!สมควรดํารงตําแหน%งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู!ทรงคุณวุฒิ
ความคืบหน!าการดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติกําหนดตําแหน%งและแต%งตั้ง
บุคคลให!ดํารงตําแหน%งทางวิชาการ จํานวน ๑๑ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน%งการจ!างบุคคลเป0นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ%มวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน ๑ ราย
การจ!างผู!มคี วามรูค! วามสามารถพิเศษเป0นอาจารย ประจําป:งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ และมีมติทราบ
และเห็นชอบ ดังนี้
๑. อนุมัติให!ออกข!อบังคับและประกาศ จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
- ข!อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว%าด!วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข!อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว%าด!วยการให!ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข!อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว%าด!วยเครื่องแต%งกายของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ
ทราบ

๒

วาระที่

เรื่อง

๓.๗
(ต%อ)

- ข!อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว%าด!วยการควบคุมสถานศึกษา
หรือสถาบันสมทบ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การรับเข!าเป0นสถาบัน
สมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ครุยประจําตําแหน%งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. อนุมัติให!แต%งตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงสประสิทธิ์
ดํารงตําแหน%งในการบริหารเป0นคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต%
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป0นต!นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน%ง ๔ ป:
๓. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. อนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล!อมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. อนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร
๗. อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรแห%งแผ%นดิน
- รายวิชา ๐๑๔๑๙๔๖๒ จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร
๘. อนุมัติปริญญาบัตรแก%ผู!สําเร็จการศึกษา ประจําป:การศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๖) จํานวน ๗๐ คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

ข!อสังเกตกรณีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน%งรองอธิการบดี
ผู!ช%วยอธิการบดี และรองคณบดี ตามข!อบังคับแต%ละประเภทแตกต%างกัน

มีมติเห็นชอบให!ข!าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
สามารถดํารงตําแหน%งรองคณบดี และรองผู!อํานวยการ สํานักงานกฎหมาย
ได!ด!วย เพื่อให!สอดคล!องกับข!อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว%าด!วยการกําหนดจํานวน คุณสมบัติ และ
๓

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๘๗
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๑
(ต6อ)

๔.๒
๔.๓

๔.๔

การพิจารณาร%างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการเบิกจ%ายค%า
รักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ลูกจ!างประจํา ในช%วงเปลี่ยนผ%านสิทธิ
คณะต%างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัตหิ ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คณะวนศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร โดยรวมหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม! และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ เป0น
“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑไม!และ
กระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙”
๓. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. คณะสถาปQตยกรรมศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรสถาปQตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวนศาสตร ขออนุมัติปTดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วนศาสตรชุมชน ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลักษณะต!องห!ามของรองอธิการบดีและผู!ช%วยอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให!สาํ นักงานกฎหมายดําเนินการ
ปรับแก!ไขคุณสมบัติของตําแหน%งรองคณบดี และ
รองผู!อํานวยการ ในข!อ ๕ วรรคสี่ ของข!อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว%าด!วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการแต%งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๙ และข!อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ว%าด!วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแต%งตั้ง
และถอดถอนผู!อํานวยการและรองผู!อํานวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล!วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต%อไป
เห็นชอบ

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต%อไป

-จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ -ฝSายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๙
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต%อไป

-จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ -ฝSายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๔
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

๔

วาระที่
๔.๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะต%าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
อาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๖ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบต%อไป
๑. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป:
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟTสิกส ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ%มวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ) ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (สาขาปกครอง)
ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป:
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป:
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป:
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร! ับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร! ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต%อเรือและ
เครื่องกลเรือ ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ
ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๕

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ -ฝSายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๐
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๕
(ต%อ)

๔.๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร! ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
อาหาร ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
อาหาร (นานาชาติ) ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
(นานาชาติ) ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะต%าง ๆ ขออนุมัติเปTดรายวิชาใหม% จํานวน ๒ รายวิชา ปรับปรุง
อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
รายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา และปTดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
เห็นชอบต%อไป
๑. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปTดรายวิชาใหม% จํานวน ๒ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
- เปTดรายวิชา ๐๓๗๖๔๔๒๔ การเป0นผู!ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส
(Entrepreneurship in Logistics Business) จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หน%วยกิต เป0นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส
- เปTดรายวิชา ๐๓๗๕๗๒๒๓ การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics) จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หน%วยกิต เป0นวิชาบริการสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและท%องเที่ยว
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๓๗๕๗๓๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System) จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน%วยกิต
เป0นวิชาบริการสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท%องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชีบริหาร สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส
๖

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ -ฝSายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน%วยงานที่เกี่ยวข!อง

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๖
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๓
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๒
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๑
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๖
(ต%อ)

๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝSายเลขานุการ

เห็นชอบ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
ให!ความเห็นชอบ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจ!งมติ

-ฝSายเลขานุการ

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๐๓๓๓๓
การออกแบบโครงสร!างไม!และเหล็ก (Design of Timber and Steel
Structures) จํานวน ๔(๓-๓-๘) หน%วยกิต เป0นวิชาเฉพาะบังคับใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติปTดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
เป0นวิชาบริการในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร ดังนี้
- รายวิชา ๐๑๕๔๒๕๔๑ การปนเปuvอนของสารเคมีและชีวพิษจาก
เชื้อราในการผลิตสัตว (Chemical and Mycotoxin Contaminations
in Animal Production) จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน%วยกิต
- รายวิชา ๐๑๕๔๒๕๔๒ การใช!สารต!านจุลชีพในปศุสตั ว
(Antimicrobial Use in Livestock) จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน%วยกิต
การขออนุมัติปริญญาบัตรแก%ผู!สําเร็จการศึกษา ประจําป:การศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
(ครั้งที่ ๗) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๒ คน
เห็นชอบต%อไป
คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต%างประเทศ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน ฉบับป: พ.ศ. ๒๕๕๕
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษา มก. ได!หารือร%วมกันและ
ขอกําหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม%และหลักสูตรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราค%าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร ภาคพิเศษ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ร%าง) แผนแม%บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ป: พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การขออนุมัติโครงการก!าวแรกสู%ศาสตรแห%งแผ%นดิน ป:การศึกษา ๒๕๕๙

อนุมัติ แล!วให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต%อไป
อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ
อนุมัติ

๗

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๕
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-ฝSายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๗
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-ฝSายเลขานุการ --บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๒
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
- ฝSายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

-ฝSายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๘
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๘๙
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัตหิ ลักการให! บริษัท ซีพี ออลล จํากัด
(มหาชน) เช%าพื้นที่บริเวณอาคาร KU Green

อนุมัติตามเสนอ

จัดทําบันทึกแจ!งมติ

การขออนุมัติกําหนดอัตราค%าเบี้ยประชุม ค%าสมนาคุณ และค%าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค%าเบี้ยประชุม ค%าสมนาคุณ และค%าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและท%องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
การพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝSายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

เห็นชอบแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามเสนอ

จัดทําบันทึกแจ!งมติ

-ฝSายเลขานุการ

กองวิเทศสัมพันธ เสนอแนวปฏิบตั ิในการจัดทําบันทึกความร%วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันคูส% ัญญาต%างประเทศ

๔.๑๕
๔.๑๖

๔.๒๐
๔.๒๑

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๓
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-ฝSายเลขานุการ --บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๕
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-ฝSายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๘๘
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
- ฝSายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

๔.๑๔

๔.๑๙

ผู(ปฏิบัติ

จัดทําบันทึกแจ!งมติ

สํานักงานบริการวิชาการ ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ประจําป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑๘

งานที่ต(องดําเนินการ

อนุมัติในหลักการ โดยให!ส%วนงานจัดทํารายละเอียด
โครงการพร!อมทั้งแผนงานและงบประมาณ เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป0นรายโครงการต%อไป
เห็นชอบ

๔.๑๓

๔.๑๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

การพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มผี ลกระทบต%อ
พนักงานราชการ กรณีที่มหาวิทยาลัยเป0นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ที่ประชุมพิจารณาแล!วเห็นว%ายังมีประเด็นที่ควรพิจารณา
เกี่ยวกับการจ!างและสัญญาจ!างให!มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ประธานฯ จึงขอให!กรรมการนํากลับไปพิจารณา และ
เสนอที่ประชุมในคราวต%อไป
การพิจารณาให!ความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง ๔ ป: ในการต%อเวลาราชการ เห็นชอบตามเสนอ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณาเลือก ก.บ.ม. ทําหน!าที่คณะกรรมการกลั่นกรองของแต%ละ
มีมติเลือกผู!แทน ก.บ.ม. เป0นกรรมการ ดังนี้
ภาควิชาในการต%อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เป0นกรรมการกลั่นกรอง
ในป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป0นกรรมการ
กลั่นกรองของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
๘

จัดทําบันทึกแจ!งมติ

-ฝSายเลขานุการ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๔
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
-

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๑
(ต%อ)
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘
๔.๒๙
๔.๓๐
๔.๓๑
๔.๓๒
๔.๓๓

การขออนุมัติกําหนดตําแหน%งและแต%งตั้งข!าราชการสายสนับสนุนและ
ช%วยวิชาการ ให!ดํารงตําแหน%งทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติจ!างและแต%งตั้งบุคคลเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ%มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๑๒ ราย
การขออนุมัติจ!างและแต%งตั้งบุคคลเป0นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช%วยวิชาการโดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติย!ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช%วยวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค%าจ!างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ%มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให!ได!รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค%าจ!างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช%วยวิชาการให!ได!รับค%าจ!างตามคุณวุฒิ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค%าจ!างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช%วยวิชาการ ให!ได!รับค%าจ!างตามคุณวุฒิและเปลีย่ นตําแหน%ง โดยการ
คัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติแต%งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช%วยวิชาการ
ให!เข!าสู%ตําแหน%งระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน%งและแต%งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช%วยวิชาการให!ดาํ รงตําแหน%งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาให!ได!รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน%งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผูด! ํารง
ตําแหน%งนิติกร จํานวน ๖ ราย
การแต%งตั้งผู!แทน ก.บ.ม. เป0นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๓. คณบดีคณะสิ่งแวดล!อม เป0นกรรมการกลั่นกรอง
ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ~า และภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

มีมติแต%งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร เป0นผู!แทน ก.บ.ม.

-

-

-

๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

จัดทําบันทึกแจ!งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-ฝSายเลขานุการ

--บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๔๑
ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๔.๓๔

การแต%งตั้งผู!แทน ก.บ.ม. เป0นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร

มีมติแต%งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป0นผู!แทน ก.บ.ม.

๔.๓๕

การแต%งตั้งผู!แทน ก.บ.ม. เป0นกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีมติแต%งตั้งคณบดีคณะเกษตร เป0นผู!แทน ก.บ.ม.

๔.๓๖

ฝSายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและประมวลผล
เสนอขออนุมัติปรับปรุงคู%มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
กองแผนงาน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป:การศึกษา ๒๕๕๗
สํานักหอสมุดรายงานความก!าวหน!าโครงการพัฒนาคลังความรู!ดิจิทัล และ
ฐานข!อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒ (ประจําเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
กองแผนงาน รายงานการติดตามงานก%อสร!างปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รับทราบการจัดโครงการฝ•กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองคลัง รายงานสภาพการดําเนินงานและปQญหาอุปสรรคการบริหาร
โครงการพิเศษ ในรอบ ๔ ป:
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