สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑

4icu (4 International Colleges & Universities
(www. 4icu.org) ประกาศผล เว็บ มก. ได้รับความนิยม
อันดับที่ ๔๒๓ ของโลก เป็นที่ ๒ ของประเทศ

ทราบ

๑.๒

กองแผนงานรายงานอาคารที่กําลังก่อสร้าง (ผูกพัน)
ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ๒๕๕๗ ซึ่งต้องเร่งรัดการดําเนินงาน และการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการชี้แจงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมาธิการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗ รายการ คือ
๑. อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
(ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)
๒. อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)
๓. อาคารปฏิบัติการทางวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์
(ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕)
๔. อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕)
๕. อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน
(ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)
๖. อาคารเรียนรวม ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕)
๗. อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

๑.๒
(ต่อ)

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อทราบ
-

-

ผลการดําเนินงาน
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๔
-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี วิทยาเขตศรีราชา
(ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

อนุมัติ และมอบสํานักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการ
จัดทําประกาศฯกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขต
กําแพงแสน รวมไว้ในฉบับเดียวกัน เนื่องจากการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับใหม่มีการจัดแบ่งสาขาวิชา
ออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่ง
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสนมีการกําหนดอัตรา
ที่เท่ากัน จึงให้รวมไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน โดยจําแนกเป็น
รายกลุ่ม

-จัดทําประกาศฯ ตาม
-สํานักทะเบียน
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และประมวลผล
เสนออธิการบดีลงนาม
-สํานักงาน
กฎหมาย

-ประกาศฯ
ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ผู้ลาออกจากตําแหน่ง

เห็นชอบให้นําเสนอ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เพื่อทรงพระกรุณา- -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทําหนังสือทาบทาม
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับแล้ว
มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อไป

-สภาฯ มก.๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๑.๑

๓.๒

การขออนุมัติกําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน “เกษตร
เทรดแฟร์ ๒๕๕๕.... มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน” ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน เป็นจํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

อนุมัติ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ (รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินให้ข้อมูลเพิ่มเติม -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัย
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕)

-บันทึกที่ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๑๗
ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕

๓.๓

-จัดทําระเบียบฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑
๔.๒
๔.๓

รายงานความก้าวหน้าการบริหารศูนย์การศึกษานานาชาติ ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
สํานักประกันคุณภาพรายงานการติดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อทราบ

ทราบ

-

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๓

-

-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๕
-

