สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕

เรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลย้อนหลังการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... และกระบวนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ...
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การกําหนดภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างคณะ
ทราบ
กับกองกิจการนิสิต
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The QS World University
ทราบ
Rankings by Subject 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัด
อันดับในสาขา “เกษตรศาสตร์” (Agriculture & Forestry) อันดับที่
๓๓ ของโลก อันดับที่ ๓ ของเอเชีย และอันดับที่ ๑ ของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ของคณบดีผู้อํานวยการสถาบันและ ผู้อํานวยการสํานัก
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๒๖ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา - เสนอสภามหาวิทยาลัย
- ๒๕๖๕)
เพือ่ พิจารณา

- เลขานุการ

๓.๒

การขออนุมัติหลักการต่อบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ของบริษัท ซีพี
ออลล์ จํากัด (มหาชน)

- เลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- สภา มก. ๕/๒๕๕๖
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๗๖
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา ๐๔๘๒๕๑๑๘
- รายวิชา ๐๔๘๒๕๑๑๙

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๒

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
(ครั้งที่ ๙) ในระดับและสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๖๘๑ คน

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๓

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาแก่
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ผู้สําเร็จการศึกษาโดยขอแก้ไขการอนุมัติขอแก้ไขแต้มระดับคะแนนของ
น.ส.นริศา ประกอบศิลป์ จาก คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๙ เกียรตินิยม
อันดับสอง เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๑๙

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๒

-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๘๙
ลว. ๙ พ.ค ๒๕๕๖
-

-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double
Degree Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่ได้ประเมินการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การรายงานผลการปรับปรุงพัฒนารายวิชา และมาตรการดําเนินการ
การขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

๔.๕

๔.๖
๔.๗

๔.๘

๔.๙

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๗๕
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
-

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

๓

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
พิจารณา

-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๘
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

๔.๑๒

โครงการจัดตั้ง “กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิดศูนย์บริการวิชาการและ
สารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน และอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงาน
ประจําปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๓
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๕/๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

--จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๕

เรื่อง

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

การปรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ส่วนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา

ทราบ

-

๔

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๕.๒

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระบบ ทราบ
รับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-

-

-

๕.๓

รายงานการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย
(สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๕.๔

รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับต่างประเทศ

ทราบ

-

-

-

๕.๕

รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร

ทราบ

-

-

-

๕.๖

รายงานสรุปความสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ

ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)

๕.๗

สถานพยาบาล มก. รายงานสรุปผลกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี ทราบ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โถง
ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด
๓,๒๗๒ คน
วิทยาเขตกําแพงแสน สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ทราบ
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
“กําแพงแสนเกมส์”
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๘

๕.๙

๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ฝ่ายเลขาฯ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๗๘
๙ พ.ค. ๒๕๕๖
-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่
๕.๑๐

เรื่อง
รายงานสรุปผลการหารือและรับทราบแนวทางการดําเนินงาน
กลุ่มวิจัยของคณะนําร่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

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

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

