สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เอเชีย ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (QS-AUR 2013)
รายงานความก้าวหน้าการพิจารณาร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
เกี่ยวกับการศึกษา นิสิต ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)
ทราบ (เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)

-

-

-

-

-

-

รายงานผลการติดตามการปรับปรุงจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านการเงิน
บัญชี (ครั้งที่ ๒)
การจดทะเบียนการจัดตั้งมูลนิธิรักษาสัตว์ป่วยอนาถา โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการความร่วมมือจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านการประมงร่วม ๔
สถาบัน ๔ ประเทศ (Post graduate International Linkage Program on
Tropical Fisheries)
การหารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน)
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากร

ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อสังเกตตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศอย่างเคร่งครัดด้วย
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐

กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การติดตามความคืบหน้าและความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการระบบทางด่วน
ทราบ
ขั้นที่ ๓ สายเหนือ
การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล ทราบ
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ......

วาระที่
เรื่อง
๑.๑๑ การกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่าง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

- ฝ่ายเลขานุการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

- ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๗๐๑
ลว. ๖ ก.ย ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๗๐๐
ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๕๖
- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓

วันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและแนวทางป้องกันการเกิดปัญหา
การดําเนินงานของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

๔.๓
๔.๔

การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคปลาย และประจํา
อนุมัติ และให้นําเสนอสภาเพื่อทราบ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๔ คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมตั ิ
เสนอขออนุมัตเิ ปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา
๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๒ รายวิชา
๒. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๔ รายวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัตหิ ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อนุมตั ิ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๔
(ต่อ)

๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดใน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติย้ายหลักสูตรและรายวิชาจากภาควิชาต้นสังกัด
เดิมมาสังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จํานวน ๓ หลักสูตร ๑ โครงการ
๑๘ รายวิชา
คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวทางการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และแนวทางการ
บริหารจัดการทางวิชาการ

อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย - ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๔

อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย - ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย - ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย - ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

การขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากโครงการ
เรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
และผลงานวิจัยทีส่ ร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ

อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดพิมพ์ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๕
- สภา มก. ๙/๒๕๕๖
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๔.๑
ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๖

- ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑๒

การขออนุมัติหลักการให้เช่าพื้นทีอ่ าคารสนับสนุนและอํานวยการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๑๓

การขออนุมัติให้บริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
เช่าพืน้ ที่อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อนุมัติ

๔.๕

๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑

อนุมัติ
อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๓

ผู้ปฏิบัติ

- ฝ่ายเลขานุการ

- ฝ่ายเลขานุการ
- ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๗๔๑
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๗๔๐
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๔

การขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์เสนอขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารใหม่) ซึ่งมี
ขนาดความจุของห้องตั้งแต่ ๓๐ ทีน่ ั่ง ถึง ๑๐๐ ที่นั่ง
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ
ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์

๔.๑๕
๔.๑๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ มก.
- เสนออธิการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖)
อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ มก.
จํานวน ๓ ฉบับ
- เสนออธิการลงนาม

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๗๔๒
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖

- ฝ่ายเลขานุการ
- ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

ดร.ณรงค์ชัย พิพฒ
ั น์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
รายงานการเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
กองคลัง เสนอขัน้ ตอนในการดําเนินการจัดหาโครงการก่อสร้างที่มีวงเงิน
ผูกพันข้ามปี เพื่อให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผน และตามนโยบายของรัฐบาล
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผ่านมุมมองสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สรุปสาระสําคัญจากการจัดงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖
รายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน
- กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปร่วมงาน
“การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย” ณ Diamond Jubilee
Hall กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๒. เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ Dr. Tran Van Dien
อธิการบดีของ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และร่วมหารือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับ
แนวทางการแลกเปลี่ยนนิสิต และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัย โดยเฉพาะด้านการเกษตร วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์
และการพัฒนาชนบท

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๕.๖

ผู้บริหารรายงานผลการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน จํานวน ๕ ราย

ทราบ

-

-

-

๕.๗

กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๖
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๕

