สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-ฝCายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6247
15 พ.ค. ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ (ไม4มี)
1.1
1.2

การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยีย่ มชมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ทราบ
เชียงใหม,
การตรวจสอบทางการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผ,นดิน (สตง.)
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
2.1

การขอทบทวนการอนุมัติให5ใช5พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในการจัดตั้ง สถานีเฝ:าตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี (RN65)
ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๑. มอบรองศาสตราจารยพูนพิภพ เกษมทรัพย
-จัดทําบันทึกแจ5งมติ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวทิ ยาเขตกําแพงแสน -เสนอเลขานุการลงนาม
นําข5อเสนอเงื่อนไขการอนุญาตให5ใช5พื้นที่วิทยาเขต
กําแพงแสนเพื่อจัดตั้งสถานีฯ ไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน แล5วแจ5งผล
การพิจารณาเพื่อนําไปเจรจากับสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ
๒. มอบนายดํารงค ศรีพระราม รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดี หารือร,วมกับสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ โดยนําข5อเสนอเงื่อนไขการอนุญาตให5ใช5พื้นที่
วิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อจัดตั้งสถานีฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน แจ5งให5
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบ แล5วนําผลการหารือ
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ และให5นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และให5นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเพื่อทราบและเห็นชอบ
๒. อนุมัติให5ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค,าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสติ
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค,าเบี้ยประชุม ค,าสมนาคุณ และ
ค,าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบและให5ความเห็นชอบการเสนอขอเปOด
โครงการฯ แล5ว
เห็นชอบ และให5นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัตจิ ัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปPนหน,วยงานภายในที่ขึ้นตรงต,อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบ,งออกเปPน ๓ งาน ได5แก,
๑) งานบริหารและธุรการ ๒) งานประชุม และ
๓) งานประสาน ติดตามและประเมินผล

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.1

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.๑

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

3.2

การขออนุมัติโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒

วาระที่

เรื่อง

3.2
(ต,อ)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

๒. พิจารณาอนุมัตริ ,างข5อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว,าด5วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ........
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเชิญผู5บริหารทุกท,านร,วม
-จัดทําบันทึกแจ5งมติ
ต5อนรับ รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ -เสนอเลขานุการลงนาม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีเปOด
การจัดการแข,งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตรเกมส”
ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ สนามกีฬากลาง ๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และพิธีปOด ในวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย รองศาสตราจารยวิโรจ อิ่มพิทักษ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปPนประธานใน
พิธีปOดการจัดการแข,งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร
เกมส”

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝCายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6515
21 พ.ค. ๒๕๕8

3.3

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการจัดการแข,งขันกีฬาบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตรเกมส”

3.4

การขออนุมัติกําหนดอัตราค,าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝCายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 26 พ.ค. ๒๕๕8

3.5

การขออนุมัติหลักการเช,าพื้นที่บริเวณอาคาร ๒ คณะบริหารธุรกิจ
ของบริษัท สตารบัค คอฟฟXY (ประเทศไทย) จํากัด

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ5งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝCายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6514
21 พ.ค. ๒๕๕8

-

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1

โครงการบ,มเพาะคุณภาพการศึกษาสู,ความเปPนเลิศ (incubation project)

ทราบ

-

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
คณบดี ครั้งที่ 9/2558)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1

5.2

ประธานฯ แจ*งให*ที่ประชุมทราบเรื่องต4างๆ ดังนี้
๑) ความคืบหน5าการดําเนินโครงการระบบทางด,วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ
ตอน N1
๒) แต,งตั้งคณะกรรมการจัดทําร,างระเบียบ ประกาศ และข5อบังคับ ที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร,างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะอนุกรรมการจัดทําร,าง
ระเบียบ ประกาศ และข5อบังคับในด5านต,าง ๆ จํานวน ๕ ชุด ตามประกาศ
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
3) กรมส,งเสริมการค5าระหว,างประเทศจะคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเข5าฝgกงานกับกรมส,งเสริมการค5าระหว,างประเทศ ใน ๑๐
ประเทศสมาชิกอาเซียน
4) งานแถลงข,าว “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปOดประตูกา5 วสู,...
บราซิล” ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล
คณะผู5แทนทางการทูตจากประเทศต,าง ๆ เยี่ยมชมการดําเนินงานของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และอุทยานหนองหาร
เฉลิมพระเกียรติ
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