สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

๑.๖

๑.๗
๑.๘
๑.๙

รายงานความคืบหน้าการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปแผนดําเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๗๒ ปี” แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
โครงการสร้างนวัตกรรมร่วมระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
การประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
การหารือเพื่อเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๘ Bilateral
and UNT ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ National Pingtung
University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน)
การปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเนื่อง
มาจากการยุบเลิกสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถาบัน
อินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ และสถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน
การยุบเลิกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายนนทรี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนและ
ปิดทําการ ณ วิทยาเขตบางเขน อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร

ทราบ

วาระที่

เรื่อง

๑.๑๐

สรุปสาระสําคัญจากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อยุบสภาผู้แทนราษฎร
รายงานการจัดส่งเงินคงเหลือประจําวัน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๑๑
๑.๑๒

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ หน้า และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

๔.๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๒

-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๔

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๕

๔.๕

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติใช้รายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
อนุมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๓๓
- รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๓๕
การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
อนุมัติ
(ครั้งที่ ๓) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ
จํานวน ๕๗ คน ดังนี้
-ดุษฎีบัณฑิต ๑๐ คน
-มหาบัณฑิต
๔๕ คน
-ปริญญาตรี
๒ คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดสีประจําคณะ คือ “สีชมพูอมส้ม” เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓
-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๔

๔.๗

๔.๘
๔.๙

กองคลังขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเป็น ๗ งาน โดยเพิ่มงาน
“ระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี” ขึ้นอีก ๑ งาน

เห็นชอบ

ผู้ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๖

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๖
-สภา มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๗

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๓

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ
คณะเกษตรขออนุมัติหลักการให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เช่าพื้นที่บริเวณชั้น ๖ อาคารวชิรานุสรณ์ (เพิ่มเติม) ขนาดพื้นที่ ๒๐๐
ตารางเมตร อัตราค่าเช่า ๔๒๐ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลาการ
ให้เช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙
การขออนุมัติกําหนดการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น อนุมตั ิ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานประจําปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๓๓๙
๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ อนุมัติ
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

คํารับรองการปฏิบัติปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

๕.๒

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบการให้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมคณบดี
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์สําหรับผู้บริหาร
ที่ครบรอบวาระการดํารงตําแหน่ง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ครั้งที่ ๒
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ทราบ และถือปฏิบัติ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

๕.๓
๕.๔
๕.๕

ทราบ
ทราบ

๔

วาระที่

เรื่อง

๕.๖

รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
ต่างประเทศ

๕.๗

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ช่วยประชาชน ทราบ
และสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

๕.๘

รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑
๖.๒

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลโครงการรับตรง มก.
(KU Admission) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการแจ้งข้อมูลโครงการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

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

๕

