สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันจันทรที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว'างอธิการบดีและผู-บริหาร
ของหน'วยงาน คณะสถาบัน สํานัก ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับรองรายงานการประชุม โดยไม'มีข-อแก-ไข
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑ หน-า
และครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๖ หน-า

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.๑

รายงานความก-าวหน-าระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP)

ทราบ

-

-

-

3.2

รายงานความก-าวหน-าการพิจารณาร'างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ

-

-

-

3.3

ข-อมูลการประชุมหน'วยงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1

การขออนุมัตินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไปเปKดสอน
ณ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

4.2

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติปรับปรุงแก-ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร- อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8

4.3

คณะมนุษยศาสตร ขออนุมตั ิปKดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีไทย

อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8

4.4

คณะต'าง ๆ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร- ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร- ับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๔ หลักสูตร
๒. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร- ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๕. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๗. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒
หลักสูตร
๘. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู-รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑
หลักสูตร

อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

4.5

อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
คณะต'าง ๆ เสนอขออนุมัติเปKดรายวิชาใหม' จํานวน ๑๔ รายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓๘ รายวิชา และปKดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา เห็นชอบ
ดังนี้
๑. ฝNายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ขออนุมัติเปKดรายวิชาใหม' จํานวน ๒ รายวิชา
๒. คณะสถาปTตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปKดรายวิชาใหม'
จํานวน ๒ รายวิชา
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร ขออนุมัติเปKดรายวิชาใหม'
จํานวน ๑๐ รายวิชา
4. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
5. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓๖ รายวิชา
6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
7. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปKดรายวิชา จํานวน๒ รายวิชา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ-งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

4.6

อนุมัติปริญญาแก'ผู-สําเร็จการศึกษาประจําป2การศึกษา ๒๕๕7 (ครั้งที่ 6)
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 323 คน
- บัณฑิตศึกษา 34 คน
- ปริญญาตรี 289 คน

-จัดทําบันทึกแจ-งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมัติ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

๓

-ฝNายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5066
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5061
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5062
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5063
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5064
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5065
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/5064
22 เม.ย. 2558
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/4806
16 เม.ย. ๒๕๕8

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝNายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

4.7

คณะเกษตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร ไว-ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

เห็นชอบ และให-นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

4.8

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติปรับโครงสร-างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.9

ให-ถอนเรื่อง เพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนใน
คณะกรรมการการศึกษาอีกครั้ง และขอให-คณะ
ศึกษาศาสตรไปชี้แจงเหตุผลต'อคณะกรรมการการ
ศึกษาด-วย แล-วนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ในคราวต'อไป
อนุมัติ

การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค'า
เบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ'ายสําหรับ อนุมัติ
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทน
อนุมตั ิ
อื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติกําหนดอัตราค'าเบี้ยประชุม ค'าสมนาคุณ และค'าตอบแทน
อนุมตั ิ
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ ๓)

4.10
4.11

4.12

-

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8

-

-

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝNายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 17 เม.ย. 2558

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝNายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 17 เม.ย. 2558

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝNายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 17 เม.ย. 2558

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝNายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 17 เม.ย. 2558

-

-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.๑

สํานักงานประกันคุณภาพ มก. แจ-งกําหนดการ QA สัญจร และรายงาน
ผลการวิเคราะหสมรรถนะงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจาก
การวิเคราะหของโปรแกรม Scival

ทราบ

-

๔

วาระที่

เรื่อง

5.2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู-อํานวยการสถาบัน และผู-อํานวยการสํานัก
รายงานความก-าวหน-าการดําเนินงานการส'งเสริมการจัดการด-านพลังงาน
ของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงานได-รายงานสรุปการติดตามงานก'อสร-างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป2 พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

5.3
5.4

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และ รองศาสตราจารยตฤณ แสงสุวรรณ รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมคณบดี ได-ให-ข-อมูลเพิ่มเติม (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2558)

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ไม9มี)
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๕

