สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต/องดําเนินการ

ผู/ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ
ทราบ
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ/งให/ทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ โครงการคลังความรูดิจิทลั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
๑.๒ ฐานขอมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
๑.๓ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
(University Ranking by Academic Performance)
URAP ค.ศ. ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔
๑.๔ สรุปสาระสําคัญการเดินทางไปราชการตKางประเทศ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)
๑.๕ สรุปประเด็นการหารือกับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ฮังการี ประจําประเทศไทย และคณะ
๑.๖ สรุปการดําเนินการสนับสนุนภาพวาด “โครงการ
เกษตรศิลปU ๗๒ ปW มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&”
๑.๗ คําสั่งและประกาศแตKงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดลอม
และคณะกรรมการสKงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑.๘ บทสัมภาษณ& “วุฒิชัย กป\ลกาญจน& ๗๒ ปW
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& กับ “การศึกษา” ที่ตองปฏิรูป”
จากหนังสือพิมพ&มติชน หนาที่ ๑๓ - ๑๔ ประจําวันที่ ๑
กุมภาพันธ& พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๙ ดีวีดี “การสรางแรงบันดาลใจ” ในพิธีในพิธีเป\ด
TRUE LAB โดย ผูชKวยศาสตราจารย& นายแพทย&เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วาระที่

เรื่อง
๑.๑๐ สรุปประเด็นการหารือกับคณะผูบริหาร University
of Porto
๑.๑๑ การจัดการแขKงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร& วิทยาเขต กําแพงแสน ระหวKางวันที่ ๑ - ๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

งานที่ต/องดําเนินการ

ผู/ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& รับรอง โดยไมKมีขอแกไข
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร&ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑๘ หนา และครั้งที่ ๒ วันจันทร&ที่ ๑๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๗ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไมKมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓
๔.๔

คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เสนอขออนุมัติเป\ดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทKองเที่ยว โดยใช
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทKองเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร&
คณะวิทยาศาสตร&และวิศวกรรมศาสตร& เสนอขออนุมัติ
เป\ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร&
คณะมนุษยศาสตร& เสนอขออนุมัตปิ รับปรุงแกไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทKองเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๑

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแกไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และทKองเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๔
- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๓

-๒-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต/องดําเนินการ

ผู/ปฏิบัติ

๔.๕

คณะตKาง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารย&ประจํา
หลักสูตรและอาจารย&ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตร& เสนอขออนุมัติเปลีย่ นแปลง
อาจารย&ประจําหลักสูตรและอาจารย&ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะศึกษาศาสตร& เสนอขออนุมัติเปลีย่ นแปลง
อาจารย&ประจําหลักสูตรและอาจารย&ผรัู บผิดชอบหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปlตยกรรมศาสตร& เสนอขออนุมตั ิเป\ดรายวิชาใหมK จํานวน
๘ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร เสนอขออนุมตั ิเป\ดรายวิชาใหมK
จํานวน ๔ รายวิชา
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนมัติเป\ด
รายวิชาใหมK จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะสถาปlตยกรรมศาสตร& เสนอขออนุมัติเป\ด
รายวิชาใหมK จํานวน ๓ รายวิชา
อนุมัติปริญญาแกKผูสําเร็จการศึกษาประจําปWการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) ในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๙๙ คน
ดุษฎีบัณฑิต
๔๖ คน
มหาบัณฑิต
๓๕๓ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗ คน
คณะวิศวกรรมศาสตร& กําแพงแสน เสนอขออนุมัติโครงการ
ความรKวมมือการจัดการเรียนการสอนรKวมสองปริญญา
(Double Degree) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๕

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ
- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๙๐๑, ๑๙๐๒,
๑๙๐๓
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๗

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๖.๑

๔.๖

๔.๗

๔.๘

-๓-

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

๔.๙
๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔
๔.๑๕

เรื่อง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร กับ Master of Science
Program in Biomechatronics Engineering ของ
National Pingtung University of Science and
Technology (NPUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคKาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร&ประยุกต& (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราคKาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจKาย สําหรับนิสติ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค&เฉพาะ
ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร& มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
วKาดวยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
พ.ศ. ๒๕๕๘
การขออนุมัติกําหนดคKาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการอKาน
บทความวิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ& และรายงาน
วิจัยของคณะมนุษยศาสตร& มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราคKาเบี้ยประชุม คKาสมนาคุณ
และคKาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร&ชีวภาพและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร&
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติกําหนดอัตราคKาเบี้ยประชุม และคKาตอบแทน
อื่นๆ ในการบริหารศูนย&จดั การศึกษาโครงการพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร& มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&
การขออนุมัติยุบเลิกศูนย&วิจยั และบริการวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร& ศรีราชา

มติที่ประชุม

งานที่ต/องดําเนินการ

ผู/ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

- จัดพิมพ&ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- ประกาศ มก. ลว.
๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

- จัดพิมพ&ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- ประกาศ มก. ลว.
๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- ฝjายเลขานุการ

อนุมัติ

- จัดพิมพ&ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๖.๒
- ประกาศ มก. ลว.
๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

- จัดพิมพ&ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- ประกาศ มก. ลว.
๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

- จัดพิมพ&ประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝjายเลขานุการ

- ประกาศ มก. ลว.
๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๖.๙

-๔-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ต/องดําเนินการ

ผู/ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙

นโยบายและแผนการปรับปรุงวิธีการพิจารณาตําแหนKง
ทางวิชาการ
กําหนดวันสําเร็จการศึกษาของนิสติ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน&วชิระ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร&

ทราบ

รายงานสรุปการวิเคราะห&การรับนิสิตใหมK ระดับปริญญาตรี
ประจําปWการศึกษา ๒๕๕๗
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตKอสถาบันอุดมศึกษา ประจํา
ปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร& ประจําปWการศึกษา ๒๕๕๖
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก
จํานวน ๑๑ ราย
ปฏิทินกิจกรรมการพิจารณาเรื่องสKงคะแนนลKาชา
ปWการศึกษา ๒๕๕๗
ปฏิทินงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ประจําปW
พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการติดตามงานกKอสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร& ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และประธานฯ ใหขอสังเกต (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดี ๓/๒๕๕๘)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบและเห็นชอบ

- นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ)าน Account Nontri

-๕-

- ฝjายเลขานุการ

- สภา มก. ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๗.๘

