สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๕

การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ในช&วงการ
จัดงานเกษตรแฟร ประจําป- ๒๕๕๗
ผลการจัดอันดับ Eduniversal Best Masters Ranking worldwide
๒๐๑๓/๒๐๑๔ โดย SMBG
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เนJนการเปKนมหาวิทยาลัยสีเขียว
UI Green Metric ประจําป- ค.ศ. ๒๐๑๓ โดยมหาวิทยาลัยแห&งอินโดนีเซีย
สรุปภาพรวมการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานขJอมูลการจัดกิจกรรมดJานคุณธรรมจริยธรรม

๑.๖

โครงการเสริมสรJางประสบการณอาชีพสําหรับนิสิตพิการ

ทราบ

-

-

-

๑.๗

การอบรมการใชJโปรแกรมฝUกทักษะภาษาอังกฤษ SPEEXX แบบออนไลน

ทราบ

-

-

-

-

-

-

๑.๒
๑.๓
๑.๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับรองรายงานการประชุม โดยไม&มีขJอแกJไข
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๕
หนJา การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ หนJา และการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕ หนJา

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

การกําหนดเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเป*ดหลักสูตรใหม+
ทุกหลักสูตรล+วงหน,า

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติเป^ดสอนโครงการหลักสูตร อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส&งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยใชJหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส&งเสริม
สุขภาพ หลักสูตรใหม& พ.ศ. ๒๕๕๔
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หน&วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๑

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๓

คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติปรับปรุงแกJไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘)

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๔

คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแกJไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมอ.๐๘)

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๕

คณะสถาปgตยกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแกJไขหลักสูตร
ภูมิสถาปgตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๖

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติปรับปรุงแกJไขหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟhา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟhาและ
อิเล็กทรอนิกส ฉบับป- พ.ศ. ๒๕๕๖ (สมอ.๐๘)

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๒
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๓

๔.๑

๔.๒

๒

วาระที่

เรื่อง

๔.๗

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงแกJไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดลJอม ฉบับป- พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘)
คณะต&าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ป^ดรายวิชาใหม& เพิ่มรายวิชา และยกเลิก
รายวิชาพื้นฐาน ดังนี้
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเป^ดรายวิชาใหม&
จํานวน ๓ รายวิชา
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเป^ดรายวิชาใหม& จํานวน ๑
รายวิชา และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะประมง ขออนุมัติยกเลิกรายวิชาพื้นฐานโดยขอยกเลิก
รายวิชา ๐๑๔๒๐๑๑๙
การอนุมัติปริญญาแก&ผสูJ ําเร็จการศึกษา ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๕) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕๑๗ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๔ คน
ดุษฎีบัณฑิต
๖ คน
มหาบัณฑิต
๕๘ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๕๓ คน
คณะวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัตบิ รรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรนิวเคลียร ไวJในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
องคประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒

กําหนดวิธีการเลือกและสัดส&วนของตําแหน&งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูJบริหาร

๔.๑๓

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป- พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๗

อนุมัติ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

อนุมัติ และใหJออกประกาศ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-ประกาศฯ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗
-ประกาศฯ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗

-ฝbายเลขานุการ

-ฝbายเลขานุการ
อนุมัติ และใหJออกประกาศ (ทั้งนี้ กรรมการไดJใหJ
ขJอสังเกตตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)
เห็นชอบ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๓

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๘.๖

-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

๔.๑๔

การขออนุมัติแกJไขชื่อภาษาอังกฤษของวิทยาเขตศรีราชา

เห็นชอบ และใหJนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝbายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๕

การขออนุมัติหลักการโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล&วงหนJาเขJาศึกษา
ในสังกัดคณะต&าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุ&นที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

อนุมัติหลักการตามเสนอ และอนุมัติหลักการใหJ
คณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการรับนักเรียนเพิ่มเติม
จากเดิม ๕ คน เปKนจํานวนไม&เกิน ๑๕ คน

-จัดทําบันทึกแจJงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๒/๒๕๕๗
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒

-ฝbายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๓๘
๑๗ ก.พ. ๒๕๕๗

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

ขอความร&วมมือสนับสนุนการจัดการแข&งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห&ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ “นนทรีเกมส”

๕.๒

ผลการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สถาบัน สํานัก
และวิทยาเขต ประจําป-การศึกษา ๒๕๕๕
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผูJอํานวยการสถาบัน และผูJอํานวยการสํานัก
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาต&อสถาบันอุดมศึกษา ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
บทสรุปผูบJ ริหารเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและการสรJางชุมชน
การเรียนรูJศึกษาทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิชาการดJานสหกรณ
ประจําป- พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

รายงานการติดตามงานก&อสรJางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ทราบ และประธานฯ ขอความร&วมมือหน&วยงานที่ใหJการ
สนับสนุนการแข&งขันชนิดกีฬาใด ขอใหJดําเนินการ
สนับสนุนการจัดการแข&งขันกีฬานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจน
เสร็จสิ้นการแข&งขันดJวยความเรียบรJอย
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ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri
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