สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย จิวเจริญสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สืบต่อจาก
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ไชยโส โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
๒. พลเรือเอก สุพิทย์ อํานวย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
การบริหารเป็นคณบดีวทิ ยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
มหาวิทยาลัยกําหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอังคารที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๔ วัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)

-

-

-

อธิการบดีมอบนโยบายด้านกิจการนิสิต ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการวิทยาเขต
สีเขียว ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)

-

-

-

ศูนย์การศึกษานานาชาติ รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
ทราบ
โครงการ Kasetsart University Student Exchange
Program (KUSEP) เป็นโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญา
ตรี ในหลักสูตรนานาชาติ จํานวน ๕ โครงการ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการ KUSEP
จํานวนทั้งสิ้น ๖๔ คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ทราบ (ประธานให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นตาม
วิศวกรรมระบบราง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕)

-

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ
-โครงการพิเศษทุก
โครงการ
-สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
-สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์
-กองคลัง
-

ผลการดําเนินงาน
-

๑.๗

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายหลักของ
โครงการพิเศษ

ทราบ

-

๑.๘

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบงานการเงิน
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ทราบ

-

๑.๙

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่รายงานสรุปสาระสําคัญจาก
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ถนนเลียบคลองบางเขนที่อยู่
ในแนวเขตก่อสร้าง

ทราบ

-

-

-

๑.๑๐

เรื่องอื่น ๆ
๑. นโยบายการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารการศึกษา
และวิจัย
๒. การขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ประจําปี ๒๕๕๕
๓. ปัญหาการจราจรและสถานที่จอดรถ จากผลกระทบการ
ก่อสร้างอาคารระพี สาคริก

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๒๑ หน้า และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

๔.๓

๔.๔
๔.๕

๔.๖

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติเปิด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิด
หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. คณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอชะลอการใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๑ ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติ
เปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชา ดังนี้
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน
๓ รายวิชา
๒. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๑ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) ระดับบัณฑิต

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-รอบรรจุเข้าวาระสภาฯ
มก.

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๗.๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๒
-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๒

๑. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม จํานวน
๓ คน และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการออกประกาศให้

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

ฝ่ายเลขานุการฯ

๓

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม จํานวน ๓ คน

๔.๗

สํานักงานประกันคุณภาพขอเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (สปค.๐๑)

๔.๘

การขออนุมัติจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

๔.๑๓

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
๒. รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๒,๗๐๘ คน
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

ผู้ปฏิบัติ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ผลการดําเนินงาน
-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๘.๑

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๖

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

คณะวนศาสตร์เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านไผ่

อนุมัติ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป วงเงินทั้งสิ้น
๑๐,๒๔๓,๑๖๐ บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อย
หกสิบบาทถ้วน)
การขออนุมัติกําหนดระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือ
การทําทุจริตในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดบทลงโทษกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือ
ทําการทุจริตในการสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อถือปฏิบัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ
และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
คณะกรรมการการศึกษา มก. ได้จัดทําคู่มือหมวดศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
แจ้งทุกงานทราบ ผ่าน
ระบบ e-office
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

-สภาฯ มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๗
ประกาศ ฯ มก.
ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึก ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๕๕
ลว.๔ ก.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ผ่านระบบ e-office

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ผ่านระบบ e-office
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

- สภา มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค.๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

สํานักงานกฎหมายขอกําหนดปฏิทินกิจกรรมการพิจารณาเรื่อง ทราบ
การส่งคะแนนล่าช้า ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๕.๒

สํานักประกันคุณภาพ ขอส่งรายละเอียดกําหนดการและ
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการพิจารณาการขอชะลอการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

- สภา มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค.๒๕๕๕

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

- สภา มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค.๒๕๕๕

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “การร่วมสนับสนุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) - อุตสาหกรรม” ระหว่างสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเสนอขอรายงานความคืบหน้าการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติภายใต้ความร่วมมือของ ๗ คณะ
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร คณะวนศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะประมง
และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งรายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน / สํานัก รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน
และผู้อํานวยการ สํานัก จํานวน ๔ ราย
กองบริการการศึกษาขอรายงานจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น ๙๖๑ คน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๓
๕.๔

๕.๕

๕.๖
๕.๗

๕.๘

-

๕

-ฝ่ายเลขานุการ

- สภา มก. ๗/๒๕๕๕
๒๓ ก.ค.๒๕๕๕

วาระที่
๕.๙
๕.๑๐

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

กองแผนงานได้จดั ทํารายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้าง
ทราบ
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ทราบ
มหาวิทยาลัยขอเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ KU e-News ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๑ - ๘

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานของ ทปอ. เพื่อหารือ
ข้อสรุปในเรื่องนี้และนําเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล
เกี่ยวกับประเด็นการหารือของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทัง้ จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่มีความ
เชื่อมั่นในรัฐบาล
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๖

