สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔
(วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑

ประธาน

ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็น
คณบดีคณะประมง
๒) ศาสตราจารย์อภินันท์ สุประเสริฐ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓) รองศาสตราจารย์วรวุฒิ ฤกษ์อํานวยโชค ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ทราบ

๑.๒

มหาวิทยาลัย

สรุปข้อมูล การจัด “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บริเวณหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ทราบ

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ความคืบหน้าด้านงบประมาณดําเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ และโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่เป็นส่วนราชการ

ทราบ

๑.๔

สํานักทะเบียนและประมวลผล

สรุปจํานวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ

๑.๕

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รายงานการบันทึกเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔
ของบัณฑิตคณะต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๖

มหาวิทยาลัย

สรุปผลการหารือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Slovak University
of Agriculture in Nitra และ Mendel University in Bruno

ทราบ

๑.๗

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สรุปผลการดําเนินงานนิทรรศการงานวิจัย บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๔ ๘๔ พรรษา เฉลิมราชย์ เกษตรศาสตร์ สืบสานงานวิจัย

ทราบ

๑.๘

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการลงทุนในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หัวหิน โครงการ "อาคารปฏิบัติการรวม"

ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินนําหารือ
ในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
กรณีการขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารที่สามารถผ่อน
ตัวเองได้ เช่น อาคารหอพัก อาคารจอดรถ ไม่ควรกําหนดเพดาน
หนี้

๑.๙

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการขอรับการสนับสนุนการปรับปรุง
หรือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะ (โดยข้อเสนอแนะจะปรากฏ
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕)

๑.๑๐

มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิสวิตากับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

ทราบ

๑.๑๑

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานมอบหนังสือ คู่มือ และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่กรรมการ
ที่ประชุมคณบดี

ทราบ

ประธาน

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๒ หน้า
การเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน เป็น คณะวิทยาการเกษตร

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

๒
๓.๑

วาระที่

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

๒

ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ

๓.๒

มหาวิทยาลัย

๔.๑

เสนอขออนุมัติแก้ไขแบบ มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา
- เปิดรายวิชา ๐๑๔๐๓๔๔๑ วัสดุนาโน
- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๐๓๒๔๕
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๒๐๕๕๑๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๐๘๕๔๑
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา

๔.๒

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์

ทราบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

๕.๓

คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ อนุมัติ
ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๔

มหาวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติโครงการรับผู้มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕

๓

อนุมัติ

๕.๑

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

กําหนดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.)

มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอประเด็น
ปัญหาในการจัดทํารายงานข้อมูลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ของ สมศ.โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หารือในที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันเสาร์ที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเสนอ สมศ. พิจารณา
ต่อไป

๕.๒

มหาวิทยาลัย

รายงานจํานวนนิสิตที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

ทราบ และประธานฯ มอบกองกิจการนิสิตพิจารณาจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพและเป็นกิจกรรมที่นิสิตให้ความสนใจ
เนื่องจากบางกิจกรรมนั้นถือเป็นหน้าที่ที่นิสิตจะต้องปฏิบัติ เช่น
การตั้งแถวรับเสด็จพระราชวงศ์ในงานพิธีต่าง ๆ

๕.๓

มหาวิทยาลัย

สรุปการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕.๔

กองคลัง

รายงานรายละเอียดโครงการก่อสร้างโดยใช้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด และการชําระหนี้สําหรับอาคาร

ทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้กองแผนงานประสานกับภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นคําถามในการจัดทํา
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึง
พอใจของนิสิต เพื่อให้ได้คําถามที่สามารถสะท้อนข้อมลตัวเลข
ทราบ

๕.๖

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานข้อมูลสถานภาพวารสารเกษตรศาสตร์ในฐานข้อมูล SCOPUS

ทราบ

สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
ต่างประเทศ

ทราบ

๕.๗

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๔

