สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

วาระที่

ประธานฯ แนะนํา อาจารย์จารึก สิงหปรีชา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์สาโรช อังสุมาลิน โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ จัดทําโดย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
บทความเรื่อง “พัฒนาการการวิจัย ของไทย และบทบาท
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” เรียบเรียง
โดย ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บทสรุปผู้บริหาร (ร่าง) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐

มหาวิทยาลัยสรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวนทั้งสิ้น ๓,๙๕๙,๒๑๘,๔๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อย
ห้าสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น จํานวน ๔๔๕,๔๗๐,๖๐๐
บาท (สี่ร้อยสี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
รายงานความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรายงานสรุปการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายด้านสัตวแพทย์
สรุปการประชุมเตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการทุกท่าน
โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตร ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน

ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โดยข้อมูลจะปรากฏตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๒๖ หน้า และครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒ หน้า

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒

๔.๑

คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเกษตร ขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร รวม ๒ หลักสูตร

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิด
รายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒ รายวิชา
๒. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘) ในระดับและสาขาวิชา
ต่าง ๆ จํานวน ๕,๑๔๑ คน

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

๔.๓

๔.๔

๔.๕

วาระที่
๔.๗

๔.๘

กองการเจ้าหน้าที่เสนอขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สํานักประกันคุณภาพเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน อนุมัติ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
และกําหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
อนุมัติ
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ

ผู้ปฏิบัติ

สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๑
สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๑
สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๒/๙๘๔๖,๙๘๔๗
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕
สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๓
-ประกาศฯ
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๒/๙๘๑๖
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

๔.๙

คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

วาระที่
๕.๓
๕.๔
๕.๕

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก จํานวน ๘
หน่วยงาน ได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษารายงาน
ผลการจัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์

เรื่อง

ทราบ

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โดยมีราย
ละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล

-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุง
ทราบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กองคลังรายงานการติดตามข้อมูลการจัดตั้งกองทุนของ
ทราบ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวม ๕๑ หน่วยงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
รายงานผลการดําเนินการกรณีอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไข
คะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๕๑ ราย จาก ๑๕ คณะ
๔

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

๕

