สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช!จ&าย
งบประมาณรายจ&าย ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการคลังขอความร&วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝOกอบรม
ภายในประเทศ
รายงานความก!าวหน!าการเป4นเจ!าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห&งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ “นนทรีเกมส”
รายงานผลการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงิน

ทราบ และถือปฏิบตั ิ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน
การประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2557)
ทราบ และถือปฏิบตั ิ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ร&างข!อเสนอ การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศไทย
การต!อนรับและหารือกับคณะผูบ! ริหารจาก Tsuru Educational
Foundation

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
1.8
1.9
1.10

ประธานฯ แนะนําผู!บริหารใหม& จํานวน ๒ ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารยพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกลุ ดํารงตําแหน&งในการ
บริหารเป4นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต&วันที่ ๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดํารงตําแหน&ง ๔ ป9
๒. ผู!ช&วยศาสตราจารยสิริพร ศศิมณฑลกุล ดํารงตําแหน&งในการบริหาร
เป4นคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ตั้งแต&วันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดํารงตําแหน&ง ๔ ป9
พระราชสาสนจากสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี่ เคเซอร นัมเกล วังชุก
แห&งราชอาณาจักรภูฏาณ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
นโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

1.11

การประชุม University Consortium Special Meeting

ทราบ

-

-

-

1.12

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UNTA Meeting

ทราบ

-

-

-

1.13

การประชุม Agricultural Skill Knowledge : ASIA

ทราบ

-

-

-

1.14

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยติดตามและพยากรณ
เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) เพื่อรายงานผลกระทบของแรงงานต&างด!าว
ที่มีผลต&อเศรษฐกิจการเกษตรไทย
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในอาหาร ป9 พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงาน “๒ ป9 ค&าแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท : สิ่งที่คาด สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งทีต่ !อง
ทําต&อ”
รายงานงบประมาณทีไ่ ด!รับสนับสนุนจากกรมชลประทาน ป9งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปความคืบหน!าผลการติดตามการปรับปรุงตามข!อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบการใช!จ&ายเงินกองทุนของหน&วยงาน
แนวทางการดําเนินการในการนําข!อมูลทางการเงินไปใช!ประโยชน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รายงานโครงการและงบประมาณที่ได!รับการสนับสนุนจากจังหวัดสกลนคร ทราบ
และกลุม& จังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) ตั้งแต&ป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑ โครงการ
รายงานผลการประกวดภาพวาดโครงการ “เกษตรศิลป{ ๗๒ ป9”
ทราบ
เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครบรอบ ๗๒ ป9 ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการปรับปรุงการจัดงานเกษตรแฟร
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การเสนอร&างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ..... สูก& าร
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห&งชาติ

-

-

-

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

ทราบ

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับรองรายงานการประชุม โดยไม&มีข!อแก!ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน 16 หน!า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รายงานผลการดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงิน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล!อม
หลักสูตรใหม& พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๒

คณะต&าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย
ผู!รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จํานวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร! ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู!รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร! ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๓

-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.3

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๔.๓

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะเกษตร เสนอขออนุมตั ิเป€ด อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
รายวิชาใหม& จํานวน ๒๑ รายวิชา
๑. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเป€ดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเป€ดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
๓. คณะเกษตร ขออนุมัติเป€ดรายวิชา จํานวน ๑๗ รายวิชา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๔

การอนุมัติปริญญาแก&ผสู! ําเร็จการศึกษา ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑8) ในระดับปริญญาตรี จํานวน 11 ราย

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๕

การขออนุมัติข!อบังคับว&าด!วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เห็นชอบ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๖

การอนุมัติกําหนดอัตราค&าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ~ายเลขานุการ

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราค&าเบี้ยประชุม ค&าสมนาคุณ ค&าตอบแทน
และค&าใช!จ&ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร!อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ~ายเลขานุการ

๔

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.4
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/14861
ลว. 10 ต.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/15019
ลว. 10 ต.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/150๒๐
ลว. 10 ต.ค. 2557
-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.5
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/14861
ลว. 8 ต.ค. 2557
-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.1
-ประกาศ มก.
ลว. 13 ต.ค. ๒๕๕๗
-ประกาศ มก.
ลว. 13 ต.ค. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๘

การขออนุมัติระเบียบการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๙

การขออนุมัติระเบียบว&าด!วยการบริหารเงินบํารุงกิจกรรมนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

4.10

การขออนุมัติปรับโครงสร!างการแบ&งส&วนราชการภายในคณะมนุษยศาสตร อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

4.11

การขออนุมัติปรับโครงสร!างการแบ&งส&วนงานภายในสํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติ และให!นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ~ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

4.12

การขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิศวกรรมทางทะเลและสิ่งแวดล!อม
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ~ายเลขานุการ

4.13

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป9 พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ~ายเลขานุการ

4.14

การขออนุมัติกําหนดวิธีการเลือกและสัดส&วนของตําแหน&งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู!บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจํา
การจัดทําบันทึกข!อตกลงความร&วมมือ เรื่อง True Lab ระหว&าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด

ขอให!นําไปพิจารณาในการประชุมคณบดี ในวันจันทร
ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต&อท!ายการประชุม ก.บ.ม.

-นําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณา วาระที่ 2.2

-ฝ~ายเลขานุการ

เห็นชอบในหลักการตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ~ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/15021
ลว. 10 ต.ค. ๒๕๕๗

4.15

-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.2
-สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.3
-สภา มก. 9/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.6
-สภา มก. 10/๒๕๕๗
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.6
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/15115
ลว. 13 ต.ค. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑5017
ลว. 13 ต.ค. ๒๕๕๗
-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

ผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๕.๒

ผลการจัดอันดับโลกตามเกณฑ QS-WUR ประจําป9 ค.ศ. ๒๐๑๔/๒๐๑๕

ทราบ

-

-

-

๕

วาระที่
๕.๓

๕.๔
๕.๕
๕.๖

เรื่อง
ความก!าวหน!าการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝOกอบรม และถ&ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและป~าไม! เมืองปากซอง แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายงานงบวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทีไ่ ด!รบั จัดสรร ประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานความร&วมมือด!านงานวิจัยโลจิสติกสระหว&างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและสํานักงานสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู!อํานวยการสถาบัน และผู!อํานวยการสํานัก

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

5.7

รายงานความคืบหน!าของการบันทึกข!อมูลการใช!พลังงานของหน&วยงาน
คณะ สถาบัน สํานัก ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน

ทราบ

-

-

-

5.8

ทราบ

-

-

-

5.9

ข!อมูลการประชุมหน&วยงาน ประจําเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานโครงการรับนิสิตที่มภี ูมลิ ําเนาในเขต ๕ จังหวัดภาคใต!

ทราบ

-

-

-

5.10

ข!อมูลจํานวนผูส! ําเร็จการศึกษา ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

5.11

ผลการคัดเลือกบุคคลเข!าศึกษาต&อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions
กลาง) ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

5.12

ข!อมูลจํานวนนิสติ ใหม& ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

5.13

สรุปจํานวนนิสิตใหม&ระดับปริญญาตรี ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๗ จําแนก
ตามเกณฑคะแนนการจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ทราบ

-

-

-

5.14

กองแผนงานได!รายงานสรุปการติดตามงานก&อสร!างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป9 พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ!งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ~ายเลขานุการ

5.15

แนวปฏิบัติในการให!เช&าพื้นที่ในความดูแลของหน&วยงานแก&ธุรกิจ
ขนาดใหญ&

ทราบ

5.16

รายงานจํานวนนิสติ ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคต!น
ป9การศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/15023
ลว. 10 ต.ค. ๒๕๕๗
-

5.17

สรุปการคัดเลือกนักเรียนให!ได!รับทุนสนับสนุนการศึกษา ป9การศึกษา
ทราบ
๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิตแห&งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา

-

-

-

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๗

