สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

อนุมัติ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยของ 4icu.org ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ Webometrics
ประจําเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการทางด่วนขั้นที่ ๓
รายงานการดําเนินโครงการป้องกันน้ําท่วม ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และพื้นที่เกษตรกลางบางเขน ครั้งที่ ๔
สรุปการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สรุปการหารือกับผู้แทนชุมชนบริเวณซอยพหลโยธิน ๔๐ กรณี
โครงการทางด่วนขั้นที่ ๓
การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๓๔ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

คณะศึกษาศาสตร์ เสนอ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา แด่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่
๕.๑

๕.๒

๕.๓
๕.๔

๕.๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๕ หลักสูตร จาก ๓ คณะ อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ความเห็นชอบ
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร
๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อนุมัติ
คณะต่างๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๕ รายวิชา เพิ่ม
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
ดังนี้
๑. คณะเกษตร เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะวนศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
ลว. ๒๕ มี.ค.๒๕๕๖
วาระที่ ๘.๑

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) ในระดับ
บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆจํานวน ๗๘ คน
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะประมง เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร จํานวน ๒
หลักสูตร
๓. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๗
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๒
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๑
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๐
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
ลว. ๒๕ มี.ค.๒๕๕๖
วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
ลว. ๒๕ มี.ค.๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบและให้ความ

-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
ลว. ๒๕ มี.ค.๒๕๕๖

อนุมัติ และให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้
ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๒

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่
๕.๗
๕.๘
๕.๙

๕.๑๐

๕.๑๑

๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔

เรื่อง
โดยใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ
๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะบริหารธุรกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ เสนอขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตรุ่นสุดท้ายของโครงการ ปริญญาโทสําหรับผู้บริหารการเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจํานวนปี ที่กําหนดในหลักสูตรของ
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
โครงการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
การขออนุมัติโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
สํานักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการต่อบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
การขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

เห็นชอบ

ผลการดําเนินงาน
วาระที่ ๗.๓

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๕
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๔
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๒๗๓
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖

๓

วาระที่
๕.๑๕
๕.๑๖

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับ
สมัครเพื่อคัด เลือกนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมเสนอขอโอนย้ายศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัด
คณะสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการฯ ลงนาม

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖.๑
๖.๒

รายงานความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับตางประเทศ
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

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

๔

