สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดาเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาผู้บริหารใหม่ จานวน ๓ ราย
๑. รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ ดารงตาแหน่งในการบริหารเป็น
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
๒. นายเพิ่ม สุรักษา ดารงตาแหน่งในการบริหารเป็นผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
๓. อาจารย์ประภากร แสงวิจิตร ดารงตาแหน่งในการบริหารเป็น
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ..... ของสภาผู้แทนราษฎร

ทราบ

-

-

-

ทราบ (เลขานุการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในรายงานการ
ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)

-

-

-

๑.๓

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงาน

-

-

-

๑.๔

การประชุม/หารือเกี่ยวกับระบบข้อมูลการเงิน นิสิต และบุคลากร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนและจานวนเงินที่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วิทยาเขตบางเขน
บทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยของใคร : ทาไม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จึงติดอันดับที่ ๓๓ ของโลก” เขียนโดย รองศาสตราจารย์
พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้กรอบ
โครงการ Mevlana Exchange Programme Protocol สาธารณรัฐตุรกี

ทราบ และประธานฯ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๑

๑.๒

๑.๕
๑.๖

๑.๗

วาระที่
๑.๘

๑.๙

เรื่อง
การติดตามผลการดาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และผลการดาเนินงานโครงการ
ภาคพิเศษ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้กรรมการทุกท่าน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดาเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน

ทราบ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงาน
ผลการดาเนินงานจัดส่งรายงานมายังกองแผนงานโดยเร็ว

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มขี ้อแก้ไข

-

-

-

อนุมัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ

-

-

-

- ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๔๐
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๑๐/๒๕๕๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๒๔ หน้า
และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวน ๑๑ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

การอนุมัติปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๒) จานวน ๖๕ คน ดังนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๕๙ คน
- ดุษฎีบัณฑิต
๑๒ คน
- มหาบัณฑิต
๔๗ คน
ระดับบัณฑิต จานวน
๖ คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖ คน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิเปิดรายวิชา
๐๔๘๐๔๔๔๔

อนุมัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ

๒

-จัดทาบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดาเนินการ

๔.๓

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงและเพิ่มเติมอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
๑. คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. คณะวนศาสตร์ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัตหิ ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นาเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๐/๒๕๕๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นาเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๕

คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัตหิ ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นาเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๖

คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติให้นสิ ิตที่สอบผ่านการทดสอบความรู้วชิ า
ภาษาจีนข้ามไปเรียนวิชาในระดับที่สูงขึ้นโดยได้รับหน่วยกิต

อนุมัติ

-จัดทาบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๗

การขออนุมัติกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตโครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
- เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๑๐/๒๕๕๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑๐/๒๕๕๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๓๗
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖

๔.๔

๓

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดาเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๔.๘

การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัยเงินอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เห็นชอบ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นาเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๙

การรับฟังความเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....

มอบสานักงานกฎหมาย สรุปข้อมูลความเห็นของ
-จัดทาบันทึกแจ้งมติ
ผู้เกี่ยวข้องต่อ สกอ. ภายในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ต่อไป -เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๑๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน กาหนดจัดงานเกษตร
อนุมัติ
กาแพงแสน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดงานเกษตรแฟร์
อนุมัติ (ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะรายละเอียดใน
นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๘ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘
รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)
พฤศจิกายน – วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๕ วัน ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๔.๑๑

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทาบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทาบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดาเนินงาน
-สภา มก. ๑๐/๒๕๕๖
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๔๓
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๓๘
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๘๓๙
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

การยกเลิกการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ตั้งของศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก (Regional
Community Forestry Training Center : RECOFTC)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก จานวย ๓ ราย
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับต่างประเทศ
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๖
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กองกิจการนิสิตรายงานแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่นิสติ แต่ละวิทยาเขต
สรุปการดาเนินการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ทราบ และมอบสานักงานกฎหมายดาเนินการ
(ราย ละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดาเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน

ทราบ ขอให้กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี
พิจารณาติดตามนาร่างพระราชบัญญัติ มานาเสนอที่
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันต่อไป
ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่
๑๕/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....

๖.๒

แนวทางการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และแนวทาง
การบริหารจัดการทางวิชาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการก่อสร้างที่ทาการใหม่ ณ เกษตร
กลางบางเขน
โครงการก่อสร้างอาคารของวิทยาเขตกาแพงแสนเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง

๖.๓
๖.๔

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

๕

