สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๑.๒

การจัดทําความต้องการงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ : รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว และสิ่งก่อสร้างผูกพัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สรุปข้อหารือกับกรมวิชาการเกษตร
เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่จัดทําโครงการจักรยาน มก.
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพรายงานการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการประจําปี ๒๕๕๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง “ปรับระบบราชการไทยเตรียมพร้อมสู่
อาเซียน ๒๐๑๕” เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกําหนด
จํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งอธิการบดี
ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สรุปการ
ทราบ
ดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กองแผนงานสรุปติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
ทราบ
เกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม

-

-

-

-

-

-

๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘
๑.๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑๐
๑.๑๑

๑.๑๒
๑.๑๒
ต่อ

ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight ทราบ
Center : KOFC) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานผลกระทบ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๕๗
สรุปข้อมูลการสนับสนุนด้วยงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. และ ทราบ
รายได้แหล่งอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามนโยบายการพัฒนา
เชิงรุกของ มก.)
เรื่องอื่น ๆ
ทราบ
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ ได้จัดการ ทราบ
เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (นานาชาติ) ให้กับผู้ที่ได้รับทุน
จากรัฐบาลอินโดนีเซีย
๒. ตามที่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะนําเสนอให้พิจารณา จํานวน ๓
โครงการ
๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชี
และการสอบบัญชีภาคสหกร์มอบรองอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการ
ประสานกับคณะเศรษฐศาสตร์ดําเนินการจัดทําโครงการ
๒. โครงการ “Wodern Farmer” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น
๓. โครงการสนับสนุนบุคลากรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยการให้ทุนการศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยได้เข้าคารวะแสดงความยินดีกับ นายวร
วัจน์ เอื้ออภิญญกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

๒

วาระที่

๑.๑๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. โครงการอทุยานวิทยาศษสตร์เกษตร
๒. โครงการจัดตัง้ สํานักนวัตกรรมโลจิสติกส์เกษตร”
๓. โครงการการพัฒราศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร
๔. โครงการการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเคมีอาหาร และการเกษตร
๔. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี มหาวิทยาลัยจึงขอความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานสนับสนุนสินค้าและบริการต่าง ๆ ของ
๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานประจําปี ๒๕๕๕ ณ วัดอุดมธานี อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารแก่กรรมการที่ประชุมคณบดี
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๔๑ หน้า และครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๒ หน้า

ระเบียบวารที่ ๓ เรื่องอืน่ ๆ
๓.๑

มหาวิทยาลัยสรุปเสนอการแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๑ คน ได้แก่
๑. ดร.กนิษฐา กาญจนจารี

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๒. นายชุมพล พรประภา
๓. นายโชติ ตราชู
๔. ดร.พรชัย รุจิประภา
๕. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
๖. นายมนตรี คงตระกูลเทียน
๗. นายลักษณ์ วจนานวัช
๘. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
๙. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน์
๑๑. นายทิฆัมพร พิศาบดินทร์ (นายกสมาคมนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๑
ต่อ

มติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ด้วยคณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ใน
เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จํานวน ๗ หลักสูตร
๑. คณะเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยาง
ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางทะเล โดย
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
๓. คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร

๔

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๒

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติเห็นชอบ (โดยรายละเอียดปรากฎในรายงานการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๕๕) และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
มติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑๑/๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๔

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-

๔.๔

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๒๒ หลักสูตร
จาก ๑๒ คณะ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑๑/๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

๔.๕

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๒๗ รายวิชาปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๙
รายวิชา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑๑/๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒

๔.๓

วาระที่
๔.๖

๔.๗

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษา
ตะวันออก

งานที่ต้องดําเนินการ

งานที่ต้องดําเนินการ

มติเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก เป็น
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะ
เพื่อพิจารณา
มนุษยศาสตร์ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Department
of Eastern Languages” และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย อนุมัติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
ในการดําเนินโครงการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๗
ประจําปี ๒๕๕๕

๕

ผู้ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑๑/๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๗

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒๘๖
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕

๔.๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕

๔.๙

วิทยาเขตศรีราชาเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน
และการจ่ายเงินสมนาคุณในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕

๔.๑๐

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา
โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อนุมัติ โดยให้แก้ไขประกาศฯ ข้อ ๑. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา กลุ่มสาขาที่ ๒
จาก “ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็น
“สถาปัตยกรรมศาสตร์”

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕.๑

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก

ทราบ

-

-

-

๕.๒

รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ
กับสถาบันต่างประเทศ

-

-

-

ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๖

