สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

แนะนําผู้บริหารใหม่ คือนางวารุณี ธนะแพสย์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
สรุปจํานวนการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กองบริการการศึกษารายงานข้อมูลคะแนนสูงสุด – ต่ําสุดในการสอบเข้า
ศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๕

การสร้างความภาคภูมิใจในระดับสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-

-

-

๑.๖

การเข้าพบของคณะสมาชิกรัฐสภาด้านการเกษตรของสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ
การยกเลิกการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional
Community Forestry Training Center, RECOFTC)
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๗

๑.๘
๑.๙

รายงานการดําเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ หน้า และครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เสนอขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๒

คณะต่างๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. โครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติเปิดรายวิชา
ใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๕. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตร
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖)
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒

-นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-นําเสนอสภา
-ฝ่ายเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. ๖/๒๕๕๖
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑

-สภา มก. ๖/๒๕๕๖
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๒๑
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๑๙
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๔.๒
(ต่อ)

๔.๓

๔.๔

๔.๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๐)
ระดับบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๕,๖๒๕ คน
คณะเกษตร กําแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอขออนุมัติ
ปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิง และ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
คณะเกษตรเสนอขอแก้ไขการพิมพ์ผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้
- หน้า ๔๙ วิชา ๐๑๐๐๖๒๒๑ หลักการวาดเส้น ตัดรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อนออก เนื่องจากไม่มี
- หน้า ๕๔ วิชา ๐๑๐๐๖๓๒๑ หลักการจัดดอกไม้ เพิ่มวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อน คือ ๐๑๐๐๖๑๒๑ หลักศิลป์และการประยุกต์

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) โดยให้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗
เป็นต้นไป และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

-นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๓

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๑๘
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๑๖
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๒๐
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๖/๒๕๕๖
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๔
-สภา มก. ๖/๒๕๕๖
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๑๗
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๖

แนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียน
การสอนจังหวัดลพบุรี

อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ
-ฝ่ายเลขานุการ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๘๙๕
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ มก. -ฝ่ายเลขานุการ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

อนุมัติ และประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า ขอให้คณะ
เศรษฐศาสตร์พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
นโยบายให้ยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อป้องกัน
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
อนุมัติ

- จัดพิมพ์ประกาศ
-ฝ่ายเลขานุการ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
-เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ
-ฝ่ายเลขานุการ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๙๑๕
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๖

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

กองคลัง เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงินทั้งสิน้ ๑๓,๐๒๔,๗๐๐ บาท (สิบสามล้าน
สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
คณะวนศาสตร์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Cooperation Centre of Thai Forest
Ecological Research Network, T-FERN)
คณะสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติกําหนดสีประจําคณะสิ่งแวดล้อม
คือ “สีเขียวอมทอง”

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
๔

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก. ๖/๒๕๕๖
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๘

วาระที่
๔.๑๓

เรื่อง
การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการนํารถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

อนุมัติ (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงาน - จัดพิมพ์ประกาศ มก. -ฝ่ายเลขานุการ
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖)
- เสนออธิการบดีลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒
๕.๓
๕.๔

กองบริการการศึกษารายงานผลการสํารวจความคิดเห็นในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก. กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร จํานวน ๓ ราย

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

รายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ประจําปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

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

๕

