สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑8/๒๕๕๗
วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๗

การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงานวิทยาเขต และ
การยุบเลิกหนวยงาน
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะจาก สาขาวิชา เป.น
ภาควิชา และเปลี่ยนชื่อหนวยงานระดับคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดสรรเงินรายไดสวนกลาง มก. ป6 พ.ศ. ๒๕๕๘
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการใชประโยชนจากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชายฝ<=งอันดามัน คณะประมง
เอกสาร เรื่อง “โครงการสําคัญทีต่ อบสนองตอนโยบายรัฐบาล” โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เอกสาร เรื่อง “งานวิจัย ใชไดจริง” และ “รายงานผลการสํารวจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป6
พ.ศ. ๒๕๕๗” โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเป.นเจาภาพจัดประชุม
วิชาการของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทย ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๕๘
บทความ โดย ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปJติป<ญญา

1.8

การประชุม ERASMUS MUNDUS Action 2 Coordinator Meeting

ทราบ

-

-

-

1.9

รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรกับสถาบัน/คูสัญญาตางประเทศ ประจําป6งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)

ทราบ

-

-

-

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

๑.๖

วาระที่
1.10

เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงานโครงการนิสิตชวยงาน สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑6/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
3.2

วิทยาเขตกําแพงแสน รายงานการดําเนินการจัดซื้ออุปกรณที่ใชในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ นนทรีเกมส
จํานวน ๓๓ ชนิดกีฬา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายงานสรุปยอดเงิน
คาธรรมเนียมและคาหนวยกิตที่โอนใหกับหนวยงาน ประจําภาคตน
ป6การศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ (ไมรวมเงินนิสิตกูยืมเงินเพื่อการศึกษา)
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๕๓๓,๘๖๖ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะเกษตร เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการพิเศษ จํานวน
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒ โครงการ ดังนี้
1. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน
(หลักสูตรนานาชาติ)

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.1

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๒

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร โดยใหมี
ผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ป6การศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ฉบับป6
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ฉบับป6 พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.3

๔.๓

คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปJดรายวิชาใหม
จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติเปJดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปJดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.4
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/16600
ลว. 5 พ.ย. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/16601
ลว. 5 พ.ย. 2557

๔.๔

การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา ๒๕๕7
(ครั้งที่ ๑) ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 65 ราย

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๕

การอนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝkายเลขานุการ

-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.5
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/16599
ลว. 5 พ.ย. 2557
-ประกาศ มก.
ลว. 7 พ.ย. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝkายเลขานุการ

๔.๖

๓

-ประกาศ มก.
ลว. 7 พ.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๔.๗

การขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๘

การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๙

การขออนุมัติขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพือ่ พิจารณา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗

4.10

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณในการประเมินผลการสอนและ
อนุมัติ
คายานพาหนะ สําหรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน กรณีการขอ
กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
การแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เห็นชอบใหแตงตั้ง นายอํานวย เนตยสุภา เป.นประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

4.11

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝkายเลขานุการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝkายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.1
-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.2
-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.6
-ประกาศ มก.
ลว. 10 พ.ย. ๒๕๕๗
-สภา มก. 11/๒๕๕๗
๒4 พ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.23

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รายงานการวิเคราะหเบื้องตนขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต รุนป6การศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕.๒

กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานกอสรางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗
ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๓

ทราบ และมอบกองแผนงานดําเนินการสํารวจขอมูล
บัณฑิตผูมีงานทํา ณ ป<จจุบันยอนหลัง 5 ป6 และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยทราบตอไป
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ไม9มี)
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๔

