สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ มีข0อสังเกต และขอให0ฝMาย
วิชาการไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและแนวทางการ
คัดเลือกนิสิตที่มผี ลการเรียนดีเด'นให0สอดคล0อง
เหมาะสมกับสภาวการณปOจจุบันแล0วนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาต'อไป

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘

ประธานฯ แนะนํา อาจารยจงรัก วัชรินทรรัตน ดํารงตําแหน'งในการ
ทราบ
บริหารเป*นคณบดีคณะวนศาสตร สืบต'อจากผู0ช'วยศาสตราจารยวันชัย
อรุณประภารัตน ตั้งแต'วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน'ง ๔ ป6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ0าไตร
แก'ผู0อุปสมบทพระภิกษุในโครงการสร0างเสริมจิตทีส่ งบและคุณลักษณะ
ครูที่พึงประสงค ดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร
รายงานการตามเสด็จฯ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ0าลูกเธอ
ทราบ
เจ0าฟ>าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว'างวันที่ ๖ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ “มอบของขวัญแด'สถาบันของเรา”
ทราบ
รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต ฉายแสง) ประกาศ
นโยบาย “ป6แห'งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
รายงานข0อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๖ เดือน
การเข0าร'วมโครงการเปKดบ0านคณะสัตวแพทยศาสตร ระหว'างคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรกับคณะสัตวแพทยศาสตร
ข0อมูลจํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนและจํานวนเงินที่ได0รับการยกเว0น
ค'าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป6การศึกษา ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๕ หน0า
และครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑๐ หน0า

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับรองรายงานการประชุม โดยไม'มีข0อแก0ไข

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม5มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติเปKดสอนโครงการหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยใช0หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
(ภาคพิเศษ)
๒. ร'างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค'าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
๓. ร'างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

มีมติดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. อนุมัติให0ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติโครงการฯ แล0ว

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ
- จัดทําประกาศ มก.
๒ ฉบับ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

๔.๒

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปKดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิค
การสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใช0หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว หลักสูตรใหม' พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
(ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ร'างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค'าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓. ร'างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว (ภาคพิเศษ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ ขออนุมัติปดK โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ
คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมตั ิปKดโครงการ ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุง
พันธุพืช (ภาคพิเศษ)
๒. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุง
พันธุพืช (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม' พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุมัติ และที่ประชุมมีข0อสังเกต (รายละเอียดในรายงาน -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗)
เพือ่ ทราบ
-จัดทําประกาศ มก.
๒ ฉบับ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒
-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมตั ิปKดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔.๓
๔.๔

๔.๕
๔.๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝMายเลขานุการ -สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ -สภา มก. /๒๕๕๗
เพื่อทราบ
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

วาระที่
๔.๗

๔.๘

๔.๙

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิปรับปรุงแก0ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)
อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู0รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะต'าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปKดรายวิชาใหม' จํานวน ๓ รายวิชา และเพิ่ม อนุมตั ิ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
รายวิชา จํานวน ๑๐ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปKดรายวิชาใหม' จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปKดรายวิชาใหม'
จํานวน ๒ รายวิชา
๓. คณะวนศาสตร ขออนุมัตเิ พิ่มรายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

การขออนุมัติปริญญาแก'ผู0สาํ เร็จการศึกษา ประจําป6การศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๙) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑๖ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๐ คน

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ0งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๕

-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๖
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๘
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๗
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๕
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๔
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ -สภา มก. /๒๕๕๗
เพื่อทราบ
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
-จัดทําบันทึกแจ0งมติ
วาระที่ ๗.๘
-เสนอเลขานุการลงนาม
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๓
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

๔.๑๐

คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา และคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา เสนอขอ
อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว0ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ
๒. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป*น
“หลักสูตรพหุวิทยาการ”
คณะสัตวแพทยศาสตร เสนอขอแก0ไขคุณสมบัติผสู0 มัครเข0าศึกษา
ต'อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตว
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการนโยบายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนอขอความเห็นชอบปรับแก0ไขคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบ โดยกําหนดให0ทั้งสองหลักสูตร รับนิสติ เข0า
ศึกษาตั้งแต'ภาคปลาย ป6การศึกษา ๒๕๕๗ เป*นต0นไป
เพื่อให0เป*นไปตามเกณฑการขออนุมัติหลักสูตรใหม'
ที่จะต0องได0รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยก'อนเปKด
สอนไม'น0อยกว'า ๖ เดือน และให0นาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๑

อนุมัติ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบ

เห็นชอบ และขอให0แก0ไขการพิมพผิดในข0อ ๑ บรรทัดที่
๓ คําว'า “ศักดิศรี” เป*น “ศักดิ์ศรี”

-จัดทําบันทึกแจ0งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

สภา มก. /๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๑
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขออนุมัติหลักเกณฑ
การยกเว0นค'าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตผู0มีความสามารถทางกีฬา
และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ที่ประชุมพิจารณาแล0ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบ -จัดทําบันทึกแจ0งมติ
กลางในการส'งเสริมนิสิตทีม่ ีผลงานดีเด'นในด0านต'าง ๆ
-เสนอเลขานุการลงนาม
ถือปฏิบัติเป*นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยแล0วนั้น
จึงมีมติให0ชะลอการกําหนดหลักเกณฑการยกเว0น
ค'าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตผูม0 ีความสามารถ
ทางกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ออกไปก'อน และขอให0
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร หารือร'วมกับสํานักงานกฎหมาย เพื่อปรับปรุง
ระเบียบกลางให0มีความครอบคลุมกับโครงการของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แล0วนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง

-ฝMายเลขานุการ

๔.๑๑
๔.๑๒

๔.๑๓

๕

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๓๖๐
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๑๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว'างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗

๔.๑๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗

๔.๑๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา
ค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
แผนจํานวนนิสติ ทั้งหมด และแผนผู0สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จําแนกตามระดับปริญญา และวิทยาเขต ป6การศึกษา
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ระยะ ๔ ป6)
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอเสนอแนวปฏิบัตสิ ําหรับกรรมการคุม
ห0องสอบและแนวปฏิบัติสาํ หรับนิสิตในการเข0าสอบ

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ เม.ย ๒๕๕๗

๔.๑๗
๔.๑๘

๔.๑๙

คณะสังคมศาสตร เสนอขออนุมัตจิ ัดตั้งหน'วยศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก (Clinical Legal Education : CLE)

๔.๒๐

คณะสิ่งแวดล0อม เสนอขอโอนย0ายหน'วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
สิ่งแวดล0อม คณะวิทยาศาสตร มาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล0อม คณะสิ่งแวดล0อม

เห็นชอบ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และมีข0อเสนอแนะว'า ควรเพิ่มเติมแนว
-จัดทําบันทึกแจ0งมติ
-ฝMายเลขานุการ
ปฏิบัติการใช0ห0องน้ําระหว'างการสอบไว0ด0วย เช'น
(รอเสนอ)
ไม'อนุญาตให0นิสติ ใช0ห0องน้ําระหว'างการสอบ ยกเว0น
-เสนอเลขานุการลงนาม
กรณีมเี หตุสุดวิสัย นิสติ มีความจําเป*นอย'างยิ่งที่จะต0อง
เข0าใช0ห0องน้ําระหว'างการสอบ ให0กรรมการคุมสอบ
ติดตามและตรวจดูภายในห0องน้ํา ก'อนและหลังจากนิสิต
ใช0ห0องน้ํานั้น
อนุมัติ
-จัดทําร'างประกาศจัดตั้ง
หน'วยงานเสนอสํานักงาน
กฎหมายตรวจสอบร'าง
ประกาศ
อนุมัติ
-จัดทําร'างประกาศ
โอนย0ายหน'วยงานเสนอ
สํานักงานกฎหมาย
ตรวจสอบร'างประกาศ
๖

สภา มก. ๔/๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระ ที่ ๖.๒
-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

๔.๒๑

สํานักพิมพ มก. ขออนุมัติระเบียบว'าด0วยสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นชอบ และให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๒๒

สํานักงานประกันคุณภาพขออนุมัติกําหนดอัตราค'าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของหน'วยงานในสังกัดคณะ
สถาบัน สํานัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เสนอให0พิจารณา
ความเหมาะสมให0ทุกคณะกําหนดให0มีต0นไม0ประจําคณะ

อนุมัติ

๔.๒๓

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

มีมติให0นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี “ต0นนนทรี” เป*นต0นไม0ประจํา เพือ่ พิจารณา
มหาวิทยาลัย และเป*นสัญลักษณที่รับทราบกันโดยทั่วไป
ซึ่งมีความเหมาะสมแล0ว และเพื่อไม'ให0เกิดความสับสน
ระหว'างต0นไม0ประจํามหาวิทยาลัยกับต0นไม0ประจําคณะ
จึงไม'มีความจําเป*นต0องกําหนดให0มีต0นไม0ประจําคณะอีก

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๔/๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๘
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ เม.ย ๒๕๕๗
-สภา มก. ๔/๒๕๕๗
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๕.๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

การวิเคราะหข0อมูลการสมัครเข0าศึกษาต'อในโครงการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admission)
รายงานกรณีอาจารยผูส0 อนไม'ส'งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาที่กําหนดใน
ปฏิทินการศึกษา ภาคต0น ป6การศึกษา ๒๕๕๖ และข0อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ'มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
กองวิเทศสัมพันธรายงานข0อมูลการดําเนินงานด0านต'างประเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันต'างประเทศ ระหว'างเดือนมกราคม
- มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานความร'วมมือทางวิชาการระหว'างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
สถาบันต'างประเทศในช'วงเดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการสอบข0อเท็จจริง กรณีระบบอีเมลขัดข0อง
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก'อสร0างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป6 พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ และเห็นชอบแนวทางแก0ไขปOญหาที่คณะ
กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสนอ

-

-

-

ทราบ และขอให0ทุกคณะถือปฏิบตั ิต'อไป

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

ทราบ
ประธานฯ แจ0งให0ที่ประชุมทราบ ตามที่ศูนยวิจัยข0าวโพดและข0าวฟMาง
แห'งชาติ (ไร'สุวรรณ) ได0รับผลกระทบจากโครงการก'อสร0างภายนอก
จํานวน ๓ โครงการ ได0แก'
๑. โครงการก'อสร0างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ สายบางปะอินนครราชสีมา ได0รับผลกระทบจากการเวนคืนพื้นที่ โดยโครงการก'อสร0าง
จะก'อสร0างถนนผ'านพื้นที่ของศูนยวิจัยฯ เมื่อก'อสร0างแล0วเสร็จจะทําให0
พื้นที่ถูกตัดแบ'งออกเป*น ๒ ส'วน
๒. โครงการขออนุญาตระเบิดหินพื้นที่ข0างเคียง ของบริษัท สิรนิ ิธิ
จํากัด ในการรับพื้นที่ประทานบัตรใหม'ซึ่งจะส'งผลกระทบต'อระบบปOmมน้ํา
บาดาลและสุขภาพของบุคลากรภายใน รวมทั้งพืชผลจากการทดลอง
๓. โครงการขออนุญาตใช0พื้นที่ก'อสร0างสถานีตรวจสอบกnาซธรรมชาติ
โดยจะก'อสร0างติดริมถนนมิตรภาพขนาดพื้นที่ที่ใช0ในการก'อสร0างสถานี
จํานวน ๒ ไร' ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ซึ่งศูนยวิจัยฯ วางแผนจะปลูกบ0านพัก
บุคลากรในอนาคต
โดยทั้ง ๓ โครงการ เป*นการดําเนินการที่มหาวิทยาลัยไม'ทราบข0อมูล
ล'วงหน0า เนื่องจากไม'ได0รับรายงานจากศูนยวิจัยฯ ซึ่งส'งผลกระทบต'อ
มหาวิทยาลัยเป*นอย'างมาก ดังนั้น เพื่อเป*นการป>องกันไม'ให0เกิดกรณีเช'นนี้
อีกในอนาคตและเพื่อเป*นการรักษาผลประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย
จึงขอความร'วมมือจากทุกหน'วยงานที่มีศูนยและ/หรือสถานีวิจัยตั้งอยู'ใน
พื้นที่ภูมิภาค ขอให0กําชับเจ0าหน0าที่ในสังกัดปฏิบัติโดยเคร'งครัด กรณี
หน'วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะมีการดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ขอให0รายงานให0มหาวิทยาลัยทราบโดยด'วน รวมถึงหากมี
การจัดประชุมในท0องถิ่นและมีเรื่องที่ส'งผลกระทบต'อมหาวิทยาลัย
ขอให0เข0าร'วมประชุมทุกครั้งและรายงานผลการประชุมให0มหาวิทยาลัย
ทราบด0วย
ทั้งนี้ หน'วยงานใดที่มีพื้นที่ในภูมิภาคและไม'ได0ใช0ประโยชนในพื้นที่
ดังกล'าว ควรพิจารณาคืนพื้นที่ให0แก'จังหวัดต'อไป
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri
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