สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑
1.2
1.3

รายงานผลการวิเคราะหสมรรถนะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบ
ในฐานข(อมูล Scopus โดยใช(โปรแกรม Scival
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมเป>นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ทราบ
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

1.5

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “ความคืบหน(าการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา”
พิธีปFดการแขGงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่
๓๔ “เกษตรศาสตรเกมส”
ความรGวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทราบ

-

-

-

1.6

ความคืบหน(าโครงการทางดGวนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N1

ทราบ

-

-

-

1.7

การแตGงตั้งคณะกรรมการ “Grand Challenge for Thailand”

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไมGมีข(อแก(ไข

-

-

-

1.4

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑๔ หน(า และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ หน(า

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานสรุปข(อมูลการประชุมหนGวยงาน
(คณะ/สํานัก/สถาบัน) ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๕๗ หนGวย

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1
4.2
4.3
4.4

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
หลักสูตรใหมG พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแก(ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ และให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคม- อนุมัติ และให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
ศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
เห็นชอบ
เพือ่ ทราบและเห็นชอบ
แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข หลักสูตรใหมG พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะตGาง ๆ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
เห็นชอบ และให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
อาจารยผู(รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้
เพื่อทราบและเห็นชอบ
๑. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผู(รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู(รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร

๒

-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.1
-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.2
-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.3
-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.4

วาระที่
4.4
(ตGอ)

4.5

4.6
4.7

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผู(รบั ผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๖ หลักสูตร
๕. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร( ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
อนุมัติ
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอขออนุมตั ิ
เปFดรายวิชาใหมG จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปFดรายวิชา ๐๑๕๐๓๕๗๕
หลักการปรับปรุงพันธุด(วยวิธีการทางอณูวิทยาในการผลิตสัตวเศรษฐกิจ
เป>นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปFดรายวิชา ๐๑๒๐๘๕๕๙
การจําลองการใช(พลังงานของระบบในอาคาร เป>นวิชาเอกเลือกใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
กองบริหารวิชาการและนิสิต สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติ
อนุมตั ิ
ยกเลิกปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล(อมศึกษา) ของ
นางสาวจุฑามาศ ดอนไพรเล(า นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
การขออนุมัติปริญญาแกGผู(สาํ เร็จการศึกษา ประจําปoการศึกษา ๒๕๕๗
อนุมัติ
(ครั้งที่ 8) ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐๕ คน
- บัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๙ คน
- ปริญญาตรี จํานวน ๕๖ คน

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.5
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/7306
9 มิ.ย. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/7307
9 มิ.ย. ๒๕๕8

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.6
-สภา มก. 6/๒๕๕8
29 มิ.ย. 2558
วาระที่ 7.7
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/7304
4 มิ.ย. ๒๕๕8

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝhายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๓

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

คณะสถาปpตยกรรมศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราคGาธรรมเนียมการศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ คณะสถาปpตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรแผน ก แบบ ก (๒)
และแผน ข
คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราคGาธรรมเนียมการศึกษา
และกําหนดอัตราคGาเบี้ยประชุม คGาสมนาคุณ และคGาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล(อม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
คณะเกษตร ขออนุมัติกําหนดอัตราคGาเลGาเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร ทั้งนี้ ให(ใช(บังคับตั้งแตGภาคเรียนที่ 2 ปoการศึกษา 2558
เป>นต(นไป
คณะวนศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราคGาเบี้ยประชุม คGาสมนาคุณ และ
คGาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรปhาไม(และสิ่งแวดล(อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักการให(เชGาพื้นทีบ่ ริเวณกลุGมอาคาร ๘ หอพักนิสติ
วิทยาเขตศรีราชา

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 9 มิ.ย. ๒๕๕8

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 9 มิ.ย. ๒๕๕8

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 9 มิ.ย. ๒๕๕8

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 9 มิ.ย. ๒๕๕8

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

การขออนุมัติหลักการให(เชGาพื้นทีบ่ ริเวณอาคารศูนยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และบริเวณศูนยสาธิตการผลิตเนื้อ
ครบวงจร คณะเกษตร กําแพงแสน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ(งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝhายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/75630.
9 มิ.ย. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/7564
9 มิ.ย. ๒๕๕8

๔

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และประธานฯ ขอให(สาํ นักทะเบียนและ
ประมวลผลอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมประกอบสาเหตุที่ทํา
ให(นิสิตไมGสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด เพื่อให(ข(อมูลที่จะนําไปเผยแพรGมีความชัดเจน
ไมGคลุมเครือ
ทราบ ประธานฯ มีข(อสังเกตเกี่ยวกับข(อมูลจํานวนรับ
นิสิตในภาพรวมทุกวิทยาเขตไมGเป>นไปตามแผนการ
รับเข(าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะต(อง
เรGงดําเนินการแก(ไขให(เป>นไปตามแผนกลั่นกรองการรับ
นิสิตใหมG จึงขอให(คณบดีทุกคณะมอบหมายรองคณบดี
ฝhายวิชาการติดตามและประสานกับฝhายรับเข(าศึกษา
สํานักทะเบียนและประมวลผล ในการดําเนินการรับ
นิสิตโดยอาจพิจารณาเพิ่มจํานวนนักเรียนในการเรียก
สอบสัมภาษณ เพื่อให(จํานวนการรับเข(าศึกษาของแตG
ละวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา เป>นไปตามแผนการ
รับเข(าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.๑

รายงานข(อมูลนิสิตตกค(าง ระดับปริญญาตรี ภาคต(น ปoการศึกษา ๒๕๕๗

5.2

รายงานผลการดําเนินงานโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(KU Admission) ประจําปoการศึกษา ๒๕๕๘

5.3

สรุปข(อมูลการจัดสรรเงินคGาธรรมเนียมการศึกษา ภาคต(น - ภาคปลาย
ประจําปoการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเปFดรับสมัครนิสิตเข(าพัก หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ)

5.4

5.5

รายงานการติดตามงานกGอสร(างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ และประธานฯ มอบ ผู(ชGวยศาสตราจารยราตรี
เรืองไทย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รับไป
พิจารณามอบกองกิจการนิสติ ดําเนินการแก(ไขใน
แผGนพับสําหรับโฆษณาให(ถูกต(องตGอไป
ทราบ

๕

วาระที่

เรื่อง
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-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1

6.2

ประธานฯ แจ(งให(ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะจัดงาน
ทราบ
เลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตรปราดเปรื่อง ให(แกGนิสิต
เกGาผู(มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนําชื่อเสียงมาสูGมหาวิทยาลัย
จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑) นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นิสิต
เกGาคณะวิศวกรรมศาสตร ในโอกาสคณะรัฐมนตรี มีมติแตGงตั้งให(ดํารง
ตําแหนGงปลัดกระทรวงพลังงาน
๒) นายเสริมสกุล คล(ายแก(ว นิสิตเกGาคณะวิศวกรรมศาสตร
ในโอกาสดํารงตําแหนGงผู(วGาการการไฟฟyาสGวนภูมิภาค
๓) รองศาสตราจารยสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ อาจารยประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ในโอกาสได(รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปo
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได(ทําหนังสือแจ(งให(ทุกหนGวยงาน
ดําเนินการสํารวจรายชื่อบุคลากร และนิสิตเกGา ที่ทําชื่อเสียง คุณประโยชน
ตGอสังคมและประเทศชาติ เสนอมหาวิทยาลัยทราบและรวบรวม เพื่อกําหนด
วันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติพร(อมกันตGอไป
นายนาวิน มีนะกรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี แจ(งให(ที่ประชุม ทราบ
ทราบ เรื่อง การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ(าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ หรือ BIKE FOR MOM ปpƒนเพื่อแมG
โดยรัฐบาลเป>นเจ(าภาพ กําหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. การจัดกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร(อมกันทัว่
ประเทศเพื่อให(สGวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ผู(ที่สนใจเข(ารGวมกิจกรรมด(วยความสมัครใจ โดยไมGเสียคGาใช(จGายโดย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ(าฟyามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
จะทรงนําปpƒนจักรยานจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ถึงกรมทหารราบที่ ๑๑
๖

วาระที่

เรื่อง

6.2
(ตGอ)

รักษาพระองค ถนนพหลโยธิน และทรงปpƒนกลับเส(นทางเดิม สิ้นสุด
ระยะทางที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ระยะทางปpƒนจักรยานประมาณ ๔๓
กิโลเมตร ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได(รบั แตGงตั้งให(เป>น
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ(าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และได(รับเลือกให(เป>นเส(นทางปpƒนจักรยานไป-กลับในการ
จัดกิจกรรมครั้งนีด้ (วย เพื่อให(การเตรียมการทางด(านกายภาพเป>นไปด(วย
ความเรียบร(อยจะได(เสนอมหาวิทยาลัยแตGงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ และจะรายงานความคืบหน(าให(ที่ประชุมทราบตGอไป

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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