สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 20/๒๕๕๗
วันจันทรที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบและถือปฏิบัติ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖
๑.๗
1.8
1.9

รายละเอียดประเด็นปญหาและข$อเสนอแนะของการปฏิบตั ิงานในหน$าที่ ทราบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ระหว0างป1
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติการเบิกเงินทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทราบ
เอกสาร “ผลการประเมิน PISA 2012 สําหรับการพัฒนาการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย” โดย ศาสตราจารย ดร.โกศล
เพ็ชรสุวรรณ
เอกสาร POLICY WATCH เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ “ซีรสี่ งานวิจยั
สถาบันอนาคตไทยศึกษา เรื่อง Productivity & Competitiveness :
๗ สาเหตุที่ประสิทธิภาพแรงงานไทยอยู0ในระดับต่ํา” โดย มูลนิธิสถาบัน
อนาคตไทยศึกษา
เอกสาร “ศักยภาพวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
๒๕๕๗ และโครงการความร0วมมือ Talent Mobility ยกระดับความ
สามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย” โดย สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห0งชาติ
(สวทน.)
สรุปผลการเยือน Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู$แทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการดําเนินโครงการ KU Together We Can #2
โดยสภาผู$แทนนิสิต
การสนับสนุนทุน Cotutelle Scholarship โดย Macqurie University
เครือรัฐออสเตรเลีย
ขอความร0วมมือในการบันทึกข$อมูลรายงานผลการปฏิบตั ิงานและ
การใช$จ0ายงบประมาณ ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับรองรายงานการประชุม โดยไม0มีข$อแก$ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑๕ หน$า และครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖ หน$า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1
3.2

รายงานความคืบหน$าในการบันทึกข$อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
เข$าระบบ GFMIS
การขออนุมัติหลักการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และหลังที่ 2 ใหม0

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ$งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ|ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18232
ลว. 3 ธ.ค. 2557

๔.๑

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแก$ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป1 พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเปลี่ยนแปลง
รายวิชาในกลุ0มวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
๑. ยกเลิกรายวิชา ๐๑๓๙๑๑๑๑ จิตวิทยาการบริการ
๒. เพิ่มรายวิชา ๐๑๓๙๐๑๐๑ การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ

อนุมัติ และให$นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ|ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. 12/๒๕๕๗
15 ธ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.1

๔.๒

คณะสังคมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอขออนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร$ ับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร$ ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาสังคม ฉบับป1 พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร$ ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตวและชีวเวชศาสตร ฉบับป1 พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตวและชีวเวชศาสตร ฉบับป1 พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ และให$นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ|ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. 12/๒๕๕๗
15 ธ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.2

๒

วาระที่
๔.๓
4.4

๔.๕

๔.๖
๔.๗

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปรับเพิ่มคุณสมบัตผิ ู$สมัครเข$าศึกษาต0อ
อนุมัติ และให$นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อนุมัติ และให$นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
คณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร เสนอขออนุมตั ิเป‚ดรายวิชาใหม0
จํานวน ๘ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
1. คณะเกษตร ขออนุมัติเป‚ดรายวิชาใหม0 จํานวน ๑ รายวิชา
2. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเป‚ดรายวิชาใหม0 จํานวน ๑
รายวิชา
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัตเิ ป‚ด
รายวิชาใหม0 จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเป‚ดรายวิชาใหม0 จํานวน ๕ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ|ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ|ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ$งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 12/๒๕๕๗
15 ธ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.3
-สภา มก. 12/๒๕๕๗
15 ธ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 7.4
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18476
ลว. 9 ธ.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18477
ลว. 9 ธ.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18478
ลว. 9 ธ.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18479
ลว. 9 ธ.ค. 2557
-สภา มก. 12/๒๕๕๗
15 ธ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ 6.1

คณะวนศาสตร ขออนุมัติโครงการความร0วมมือการจัดการเรียนการสอน
ร0วมสองปริญญา (Double Degree) ระหว0างหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตรเขตร$อน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และ Master of Agricultural Science Program ของ Graduate
School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ|น
การขออนุมัติกําหนดอัตราค0าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบ และให$นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ|ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ|ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 8 ธ.ค. ๒๕๕๗

การขออนุมัติระเบียบว0าด$วยการจัดสรรเงินการศึกษาภาคฤดูร$อน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ|ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 8 ธ.ค. ๒๕๕๗

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. 0513.
10102/18190
ลว. 3 ธ.ค. 2557
-บันทึกที่ ศธ.0513.
10102/18188
ลว. 3 ธ.ค. 2557

๔.8

การขออนุมัติเช0าพื้นที่บริเวณอาคารการเรียนรู$ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ$งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ|ายเลขานุการ

4.9

การขอไม0จดั สรรผลประโยชนของโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตร$อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร

ไม0อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ$งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ|ายเลขานุการ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
5.4
5.5

กําหนดการประเมินผลการปฏิบัตงิ านด$วยระบบออนไลนสําหรับผู$บริหาร
ที่ครบรอบวาระการดํารงตําแหน0ง พ.ศ. ๒๕๕๘
แบบฟอรมการเสนอขอจัดตั้งส0วนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือ
เทียบเท0า
สํานักทะเบียนและประมวลผล สรุปข$อมูลค0าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคต$น ประจําป1การศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการประชุม และวันป‚ดรับเรื่องเข$าวาระการประชุมคณบดี
ประจําป1 พ.ศ. ๒๕๕๘
การกําหนดรูปแบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และเอกสาร
การสอนหรือสื่อการสอน

ทราบ

-

-

-

ทราบและถือปฏิบัติ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในฐานะประธานกรรมการฝ|าย
ประชาสัมพันธขอเชิญผู$บริหารทุกท0านร0วมพิธีเป‚ดงานเกษตร กําแพงแสน
ประจําป1 พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา
09.00 น. ณ สระพระพิรณ
ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดย ดร.อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย ผู$ช0วยรัฐมนตรีว0าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปˆนประธานเป‚ดพิธี โดยกําหนดจัดงาน
เกษตร กําแพงแสน ระหว0างวันที่ 1- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

๔

วาระที่
6.2

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลขานุการที่ประชุมคณบดี แจ$งให$ที่ประชุมทราบว0า วันจันทรที่ 1
ทราบ
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปˆนวันสุดท$ายของการเสนอชื่อผู$สมควรดํารง
ตําแหน0งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทผู$ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้มหี น0วยงาน
ที่เสนอรายชื่อมาแล$ว จํานวน 28 หน0วยงาน เหลืออีก 12 หน0วยงาน
ที่ยังไม0ได$จัดส0ง สําหรับหน0วยงานที่ได$เสนอรายชื่อมาแล$ว แต0ไม0ได$แนบ
ประวัติ ขอให$จัดส0งเพิ่มเติมและจัดพิมพให$ถูกต$องตามแบบฟอรมที่กําหนด
ทั้งนี้ขอให$หน0วยงานเร0งดําเนินการโดยตรวจสอบความถูกต$องของชื่อ
นามสกุลและประวัติจัดส0งที่กองกลางภายใน เวลา 16.30 น.ของ
วันจันทรที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 2557 ด$วย
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri
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งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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