สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และประธานฯ ใหAขAอมูลเพิม่ เติม (รายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2558)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไมKมีขAอแกAไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑
1.2

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจําป, คศ. 2015
(QS WUR by Subject 2015)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรIจดั กิจรรมเพื่อชKวยเหลือผูAประสบภัย
แผKนดินไหวที่สหพันธIสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๒๒ หนAา และครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรIที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๗ หนAา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม4มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1

คณะตKาง ๆ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจําหลักสูตรและ
อาจารยIผูAรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตรI ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจํา
หลักสูตรและอาจารยIผรูA ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟVา เครื่องกลการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจํา
หลักสูตรและอาจารยIผูAรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตKอเรือ
และเครื่องกลเรือ พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝYายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.7

วาระที่
4.1
(ตKอ)

4.2

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสKงทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คณะมนุษยศาสตรI ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจําหลักสูตร
และอาจารยIผรูA ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทKองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2553
๔. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจํา
หลักสูตรและอาจารยIผรูA ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. คณะศึกษาศาสตรI ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจําหลักสูตร
และอาจารยIผูAรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตรI พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. คณะสังคมศาสตรI ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยIประจําหลักสูตร
และอาจารยIผูAรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะมนุษยศาสตรI และคณะพาณิชยนาวี- อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
นานาชาติ เสนอขออนุมัตเิ ป_ดรายวิชาใหมK จํานวน ๖ รายวิชา และ
เห็นชอบ
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
1. ฝYายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ขออนุมัติเป_ดรายวิชาใหมK ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรIแหKงแผKนดิน
2. คณะมนุษยศาสตรI ขออนุมัติเป_ดรายวิชา ๐๑๓๙๐๓๔๗
การดําเนินงานและการจัดการงานแมKบAาน และรายวิชา ๐๑๓๙๐๔๙๘
ปaญหาพิเศษ
3. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติเป_ดรายวิชาใหมK จํานวน
๓ รายวิชาและปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
- เป_ดรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๖๗ การออกแบบเครื่องจักรกล
ทางทะเล
- เป_ดรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๕ กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา
สําหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
- เป_ดรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๓๖ เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันกdาซ
๒

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝYายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.9
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6047
12 พ.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6048
12 พ.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6046
12 พ.ค. ๒๕๕8

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

4.2
(ตKอ

-ปรับปรุงรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๒ การปฏิบัติการและการบํารุง
รักษาเรือ
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๓๕๐๑๓๗๕ เครื่องกลไฟฟVาบนเรือ
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๔๕ วิศวกรรมชายฝahงและการจัดการ
อนุมัติปริญญาแกKผูAสําเร็จการศึกษาประจําป,การศึกษา ๒๕๕7 (ครั้งที่ 7)
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝYายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

4.3

ผู)ปฏิบัติ

เห็นชอบ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝYายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.10
-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.14

4.4

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไวAในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

4.5

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอยกเลิกการสKงเอกสารใบรายงานคะแนน อนุมัติ และมีขAอเสนอแนะใหAคณะจัดพิมพIเอกสาร
(KU5) ในสKวนสํานักทะเบียนและประมวลผล
ใบรายงานคะแนน (KU5) จํานวน ๑ ชุด เสนออาจารยI
ประจําวิชาหรือหัวหนAาภาควิชาลงนามเก็บไวAเปlน
หลักฐานที่คณะ เพื่อการตรวจทานและการยืนยันตKอไป

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝYายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6181
14 พ.ค. ๒๕๕8

4.6

การขออนุมัติกําหนดอัตราคKาเบี้ยประชุม คKาสมนาคุณ และคKาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝYายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 18 พ.ค. ๒๕๕8

4.7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนยIวิจัยการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑI (Packaging Design and Development Center)
เปlนหนKวยงานในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การพิจารณาปรับอัตราคKาจAางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝYายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 18 พ.ค. ๒๕๕8

-

-

4.8

เลขานุการที่ประชุมใหAถอนเรื่องออกไปกKอน โดยใหA
นําไปพิจารณาในโอกาสตKอไป

๓

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

4.9

การขออนุมัตินําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(กลุKมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ของคณะมนุษยศาสตรI ไปเป_ดสอน
ณ คณะศิลปศาสตรIและวิทยาศาสตรI
การขอเขAาใชAพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI วิทยาเขตกําแพงแสน
เพื่อการจัดตั้งสถานีเฝVาตรวจนิวไคลดIกัมมันตรังสี RN65

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝYายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมไดAมีการอภิปรายกันอยKางกวAางขวาง และใหA
รองศาสตราจารยIพูนพิภพ เกษมทรัพยI รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน นําไปศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับเงื่อนไขการอนุญาตใหAใชA
พื้นที่วิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อจัดตั้งสถานี
เฝVาตรวจนิวไคลดIกมั มันตรังสี (RN65) แลAวนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งในคราวตKอไป

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

4.10

ผู)ปฏิบัติ

-ฝYายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 5/๒๕๕8
25 พ.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.3
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/6247
15 พ.ค. ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.๑
5.2

สรุปรายงานการวิเคราะหIผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรAางศักยภาพ
และความเขAมแข็งทางวิชาการสูKความเปlนเลิศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI
ป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗
รายงานขAอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI

ทราบ โดยมีขAอสังเกต (รายละเอียดในรายงานการ
ประชุมคณบดี 8/2558)

-

-

-

ทราบ และที่ประชุมไดAใหAขAอสังเกตและขAอเสนอแนะ
เพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2558)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1

ประธานฯ ขอติดตามความคืบหนAาในการดําเนินการเรื่องตKาง ๆ ดังนี้
(๑) การโอนเงินคKาหนKวยกิต งวดที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
(๒) หลักเกณฑIและวิธีการใหAนักวิจัยไปปฏิบตั ิงานกับหนKวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

๔

วาระที่

เรื่อง

6.2

รองศาสตราจารยIตฤณ แสงสุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี แจAงที่ประชุมใหAทราบเกีย่ วกับ
ความคืบหนAารKางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI พ.ศ. .....
ขณะนี้ไดAพิจารณาครบทุกมาตราแลAว และคาดวKาจะเสนอเขAาสูKการ
พิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหKงชาติ (สนช.) วาระทีส่ อง
และวาระที่สาม ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือวันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในขั้นตอนตKอไปเปlนการทูลเกลAาฯ เพือ่ ทรง
ลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหAมผี ลบังคับ
ใชAตKอไป

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ

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

๕

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

