สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
คณบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖)

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... ของสภาผู้แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ข้อคิดเห็นเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับร่าง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๕)
แนวปฏิบัติในการประกันภัยทรัพย์สินหน่วยงาน
บันทึกช่วยจํา เรื่อง โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หลักสูตร
นานาชาติ “The First Step to Become Globalized Graduated
2013”
บทความเรื่อง “หารายได้ให้มหาวิทยาลัย”เขียนโดย นางสาวนวพร
เรืองสกุล จากหนังสือพิมพ์มติชน หน้าที่ ๖ ประจําวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําหน้าจดสิทธิบัตรนวัตกรรม สูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ
สรุปผลการหารือเรื่อง แนวทางการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
การเกษตร

วาระที่
๑.๙
๑.๑๐

เรื่อง
รายงานความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1
คณะบริหารธุรกิจมอบเอกสาร/วารสารในการประชุมนานาชาติ
Technology Innovation and Industry Management
(TIIM 2013) ให้แก่กรรมการทุกท่าน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้ง ที่ ๘/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน
๑๙ หน้า และครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๑๓ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน

๓.๒

รายงานผลการติดตามข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่ได้ประเมินการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระเรื่อง การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

๓.๓

ทราบ และขอให้กองกิจการนิสิตรายงานแนวทางการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เสนอมหาวิทยาลัยทราบด้วย
ทราบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
คณบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๘๘
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๘๔
๔ ก.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
รับทราบ

๔.๒

คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
จาก นางสาวณัฐกันต์ สุขชื่น เป็น นางสาวสุจรรยา วิลาวรรณ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
รับทราบ

๒

-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๔.๓

คณะต่างๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑๐ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา
๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
รับทราบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๔

การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๓,๘๕๗ คน ประกอบด้วย
- ระดับบัณฑิตศึกษา ๑,๕๑๔ คน
- ระดับบัณฑิต
๒,๓๔๐ คน
- อนุปริญญา
๒ คน
การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จํานวน ๔ หลักสูตร
๑. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
หลักสูตรพหุวิทยาการ
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๕

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๓

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๖๓
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๖๔
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๖๕
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๖๒
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-

-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๕.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๕
(ต่อ)

๓. คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
๔. คณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ของวิชา ๐๑๑๑๙๕๖๑ นโยบายการเกษตรและทรัพยากรขั้นสูง
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๘

การขออนุมัติปรับโครงสร้างสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็น
สํานักบริหารการศึกษา

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๙

การขออนุมัติปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๐

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
พิเศษในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าสมัครคัดเลือกและการจ่ายเงินรายได้เป็น
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
ดําเนินงานโครงการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย)
เป็นกรณีพิเศษ

อนุมัติ

๔.๖

๔.๗

๔.๑๑

๔.๑๒

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการบดี ลงนาม
- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการบดีลงนาม

อนุมัติ

มอบบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักทะเบียนและประมวลผล คณบดีในวันจันทร์ที่ ๘
ไปดําเนินการตรวจสอบ และให้นําเสนอที่ประชุมคณบดี กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิจารณาในครั้งต่อไป

๔

-ฝ่ายเลขานุการ
-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๗๖๖
๔ ก.ค. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑
-สภา มก. ๗/๒๕๕๖
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๒
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๖
-คณบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
-วาระที่ ๒.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร

ทราบ

-

-

-

๕.๒

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก

ทราบ

-

-

-

๕.๓

วิทยาเขตกําแพงแสน รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปลูก ทราบ
ต้นไม้ในพื้นที่ของวิทยาเขตกําแพงแสน
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติใน
ทราบ และขอให้วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นําเป็นแนว
การใช้บริการห้องสมุด
ปฏิบัติในการดําเนินงานของวิทยาเขต
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ทราบ
หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕.๔
๕.๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๕

