สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/14220
ลว. 29 ก.ย. ๒๕๕๗

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

นายพรชัย รุจิประภา แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรุป
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ทราบ

๑.๓

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและการคลังของประเทศ

๑.๔

ทราบ

-

-

-

๑.๕

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา และ
ประเภทการดําเนินการของหลักสูตร (Local English, Inbound,
Outbound) โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวนทั้งสิ้น
๓๘ หลักสูตร
สรุปการดําเนินโครงการตัดแต่งและบํารุงรักษาต้นนนทรีทรงปลูก มก.

ทราบ

-

-

-

๑.๖

สรุปการดําเนินโครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ มก.

ทราบ

-

-

-

๑.๗

สรุปการดําเนินโครงการปลูกผักสวนครัวและผลไม้ เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของบุคลากร มก.

ทราบ

-

-

-

ทราบ และขอให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ
กองแผนงานพิจารณาจัดทําแบบอาคารให้เรียบร้อย
พร้อมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา
ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต่อไป และขอให้กองแผนงานจัดทํารายละเอียดงบวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรเสนอ
ที่ประชุมคณบดีทราบด้วย
ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

วาระที่
1.8
1.9
1.10

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ และกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตร
ที่ใช้ในการจัดอบรมมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
อย่างมาก อาจพิจารณาจัดโครงการดังกล่าวให้กับ
อาจารย์รุ่นเก่าที่มีความสนใจด้วย
ให้ถอนเรื่อง และให้นําไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

-

-

-

-

-

-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างนวัตกรรมร่วม ทราบ
ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
การประกวดภาพวาด ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ
“เกษตรศาสตร์สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน”
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

3.2

การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๒

การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑7) ในระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๒

- สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
- สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.3

วาระที่
๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๖

๔.๗

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก. เสนอนโยบายการพัฒนา
๑. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และให้นําเสนอสภา
๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๒. เห็นชอบให้คณะเศรษฐศาสตร์ และสํานักหอสมุด
เป็นหน่วยงานนําร่องที่นําแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ สําหรับหน่วยงานนําร่องปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม ๓ หน่วยงาน (๒ คณะ ๑ หน่วยงาน
สนับสนุน) ขอให้นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
อีกครั้งในคราวต่อไป
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
อนุมัติ
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๓)
อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไป
การขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
พิจารณาจัดทําประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาโครงการพิเศษในสังกัดให้เป็นฉบับเดียวเพื่อ
ใช้ในภาพรวมทั้งคณะ และขอให้สํานักงานกฎหมาย
ตรวจสอบก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณะประมงเสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คณะประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจําลอง
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment Modeling Consulting
Center)

อนุมัติ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

- สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.2

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๕๗

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/13243
ลว. 12 ก.ย. ๒๕๕๗
- สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๕

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๓

ผูป้ ฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

- ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/13206
ลว. 11 ก.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

- ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/13205
ลว. 11 ก.ย. ๒๕๕๗
- สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.2

๔.๘

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยนิเวศรังสี
(Radioecology Research Unit)

อนุมัติ

๔.๙

คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติรวมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เป็น “โครงการ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
๑. อนุมัติการรวมโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรเพือ่ ทราบ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ
และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) เป็น “โครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑
๕.๒

การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยกลไกลการตรวจเยี่ยม ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มก. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

๕.๓

สํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศผล
การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น จํานวน 1 ผลงาน คือ คลินิก
สมุนไพรโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
สํานักทะเบียนและประมวลผล สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต
ที่โอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๑

๕.๔
๕.๕

๕.๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/14221
ลว. 29 ก.ย. ๒๕๕๗

-

-

ทราบ และขอให้วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สรุป
ยอดเงินค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต ที่โอนให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต ประจําภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอมหาวิทยาลัยทราบด้วย

วาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
6.1

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจัดแสดงนิทรรศการและ
ถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร (Innovative
Food Festival) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ทราบ

-

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

๕

