สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให"ทุกคณะและวิทยาเขต
ดําเนินการตามข"อปฏิบตั ิดังกล#าว โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
การรับนิสิตภาคพิเศษ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

รายงานการสนับสนุนเงินรายได"สว# นกลาง มก. และรายได"จากแหล#งอื่น ๆ
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให"แก#หน#วยงานในมหาวิทยาลัยตามนโยบาย
การพัฒนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4
ความก"าวหน"าการจัดตั้งสถานีวิจัยฝ9กอบรมและถ#ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรและป:าไม" ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก#ผู"สําเร็จการศึกษา ประจําป,
การศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย4ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รวม ๕ วัน
สรุปผลการดําเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
ของอาจารย4รุ#นใหม# ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖
ข"อปฏิบัติการรับนิสติ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ให"เปFนไปตามแผนการรับ
นิสิตใหม# มก. ป,การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
สรุปประเด็นการหารือกับเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงบาซิเลีย
สหพันธ4สาธารณรัฐบราซิล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ4อาหาร จํากัด (มหาชน) เชิญผู"บริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร4ไปศึกษาดูงานโครงการปลูกข"าว ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กําหนดเดินทางประมาณปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่
๑.๘

๑.๙

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มาตรการเยียวยานิสติ คณะศึกษาศาสตร4ที่ได"รับผลกระทบจากการ
สอบแข#งขันบรรจุและแต#งตั้งบุคคลเข"ารับราชการเปFนข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครูผู"ช#วย

มหาวิทยาลัยมีมาตรการดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตผู"ผา# นการสอบแข#งขัน
ทั้งหมดเข"าทํางานในหน#วยงานของมหาวิทยาลัยโดยให"
ได"รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของครูผู"ช#วย สําหรับ
ผู"ที่ต"องการศึกษาต#อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลดหย#อน
ค#าเล#าเรียนให"ตามความเหมาะสม
๒. ขอให"รองอธิการบดีฝ:ายวิชาการทําหนังสือแจ"ง
เวียนให"ทุกคณะดําเนินการจัดทําสรุปข"อมูลองค4กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข"องกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อจะได"แจ"งให"หน#วยงานที่เกี่ยวข"องทราบขั้นตอนการ
ดําเนินการและขอให"คณะแจ"งมหาวิทยาลัยทราบอย#าง
ต#อเนื่องกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข"อมูลขององค4กร
วิชาชีพ
ประธานฯ แจ"งให"ที่ประชุมทราบ สทศ. มีมติให"ยกเลิกการจัดสอบ U-NET ทราบ
ที่กําหนดจัดสอบในป,การศึกษา ๒๕๕๗ ออกไปโดยไม#มีกําหนด
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล"วเห็นว#า การจัดทดสอบดังกล#าวเปFนประโยชน4
ต#อนิสิต จึงขอให"รองอธิการบดีฝ:ายวิชาการหารือกับคณะกรรมการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทดสอบ
ในส#วนของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๖ หน"า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม#มีข"อแก"ไข

๒

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ และให"นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ:ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๗
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

อนุมัติ และให"นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ:ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๗
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ และให"นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ:ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให"นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ:ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให"นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ:ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๗
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔
-สภา มก. ๕/๒๕๕๗
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓
-สภา มก. ๕/๒๕๕๗
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม4มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓
๔.๔
๔.๕

คณะเกษตร ขออนุมัติปรับปรุงแก"ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4เกษตร ฉบับป, พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมอ.๐๘) โดยปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา ตั้งแต#ภาคเรียนที่ ๑ ป,การศึกษา ๒๕๕๔
เปFนต"นไป
คณะต#าง ๆ ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารย4ประจําหลักสูตร และอาจารย4
ผู"รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย4ประจํา
หลักสูตรและอาจารย4ผรู" ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร4 ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย4
ประจําหลักสูตรและอาจารย4ผู"รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะวนศาสตร4 ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารย4ประจํา
หลักสูตรและอาจารย4ผรู" ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๘ หลักสูตร
๔. คณะศิลปศาสตร4และวิทยาศาสตร4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย4ประจําหลักสูตรและอาจารย4ผรู" ับผิดชอบ หลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
คณะวนศาสตร4ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ4การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร4เขตร"อน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ:ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและประมวลผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร4 ขออนุมัติเปUดรายวิชา
ใหม# จํานวน ๑ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขออนุมัติโอนย"ายหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จากคณะวิทยาศาสตร4และ
วิศวกรรมศาสตร4 มาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร4

๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร4ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4
(ฉบับที่ ๓)
การขออนุมัติหลักเกณฑ4การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร#
ผลงานวิจัยของศูนย4วิจัยเศรษฐศาสตร4ประยุกต4 คณะเศรษฐศาสตร4 ให"เปFน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าสมนาคุณในการประเมินผลการสอน
และค#ายานพาหนะ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4

๔.๗

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐

คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัตหิ ลักการให"บริษัท เอส แอนด4 พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เช#าพื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒ คณะบริหารธุรกิจ
ขนาดพื้นที่ ๑๓๑.๒๐ ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจจําหน#ายอาหาร
เบเกอรี่ เครื่องดื่มและกาแฟ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ:ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ:ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ:ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๗
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๗

อนุมัติ
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ"งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ:ายเลขานุการ
-ฝ:ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๑๙๓
ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๕๗

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒
๕.๓
๕.๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู"อํานวยการสถาบัน และผู"อํานวยการสํานัก จํานวน ๖ ราย ได"แก# คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร4 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร4ศรีราชา คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร4 ศรีราชา สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา และ คณบดี
คณะสังคมศาสตร4
รายงานจํานวนการรับบุคคลเข"าศึกษาในระบบรับตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 (KU Admission) ป,การศึกษา ๒๕๕๗
การปรับค#าใช"จ#ายทางการศึกษา ส#วนที่ ๒ ป,การศึกษา ๒๕๕๗
ของโรงเรียนสาธิตแห#งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 ศูนย4วิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร4
กองวิเทศสัมพันธ4รายงานผลการดําเนินโครงการเสริมสร"างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4สู#สากล ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

โครงการฝ9กอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง
(สําหรับผู"บริหารสายสนับสนุน) รุน# ที่ ๑

๖.๒

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย (KU Council Retreat) ระหว#าง
วันศุกร4ที่ ๑๖ – วันอาทิตย4ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ราวินทรา
บีช รีสอร4ท แอนด4 สปา ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทราบ
ทราบ

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๕

