สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม และ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑

มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

๑.๒

๑.๔

มหาวิทยาลัย

๑.๕

มหาวิทยาลัย

๑.๖

มหาวิทยาลัย

๑.๗

มหาวิทยาลัย

๑.๘

มหาวิทยาลัย

๑.๙

มหาวิทยาลัย

การประชุมสัมมนา เรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกําหนดนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย”
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษา เรื่อง ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบัน
อุดมศึกษา
ข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และการยกเลิก
มหาวิทยาลัยนอกระบบ
การจัดงานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ ๓ “ข้าวของพ่อวิถีพอเพียง” โดยนิตยสารเส้นทาง
เศรษฐี และเทคโนโลยีชาวบ้าน
การจัดงาน NSTDA Investors’ Day ประจําปี ๒๕๕๔ ภายใต้แนวคิด “ลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” จัดโดย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลการดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์และประสบอุทกภัย
การซ่อมแซม/ปรับปรุง/อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
และการป้องกันความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในอนาคต

ทราบ

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัย

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ
บทสัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “ถอดบทเรียนมหาอุทกภัย”
จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประธานฯ มอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาสําหรับ
นิสิตชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการสมัครงานได้
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๕
ทราบ

๑.๑๐

มหาวิทยาลัย

๑.๑๑

มหาวิทยาลัย

๑.๑๒

ประธานฯ

๒.๑

ประธาน

รับรองรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๘ หน้า และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๑ หน้า

๓.๑

มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

วาระที่
๓.๒

หน่วยงานทีเ่ สนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เรื่อง

๑. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๓.๕ เป็น
“โครงการรับตรง ภาคพิเศษ ๑ โครงการ คือ โครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาคพิเศษ ขอให้ยุติการรับตรงนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่ไม่ได้ใช้ผลการสอบ GAT PAT สําหรับการรับตรงที่ใช้ผลการ
สอบ GAT PAT ให้ดําเนินการรับตามปกติ เพื่อให้มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เข้าศึกษาต่อ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้า
ศึกษาซึ่งอาจเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอต้องสูญเสีย
โอกาสและเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา” แล้วรับรองรายงาน
การประชุมตามที่ได้แก้ไข
๒. รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชะลอการเข้าร่วม
โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักการในการขยายระยะเวลาขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ใหม่
จัดทําหนังสือเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป

๒

๔.๑
๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
๔.๒

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๓

คณะบริหารธุรกิจ

๔.๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

๔.๕

คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๔.๖

วาระที่
๔.๗
๔.๘
๔.๙

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (นานาชาติ)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนากาลศึกษา” เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา” และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย
จําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน ๒ หลักสูตร

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔)
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผน
ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แผน
ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน
ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๓

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๑๐

๑.คณะวิทยาศาสตร์
๒. คณะวิทยาการจัดการ

๔.๑๑

ฝ่ายวิชาการ

๔.๑-

วิทยาเขตศรีราชา

๔.๑๓

คณะบริหารธุรกิจ

วาระที่
๔.๑๔

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
- เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑๐ รายวิชา
- เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) ระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๕๗ คน
เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตศรีราชา
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ผู้นําธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔)
อนุมัติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

๔

ให้ชะลอเรื่องการกําหนดอัตลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ไว้ก่อนเนื่องจากการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรมี
เพียงอัตลักษณ์เดียว ซึ่งสะท้อนผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน หากจะมีการ
กําหนดอัตลักษณ์ของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณะของ
มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคณะ ควรตรวจสอบ
ข้อมูลที่ชัดเจนกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประธานฯ มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพนําไปพิจารณาตรวจสอบ
ความชัดเจน แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบต่อไป

๔.๑๕

มหาวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่ประสบอุทกภัย

๔.๑๖

มหาวิทยาลัย

๔.๑๗

มหาวิทยาลัย

๔.๑๘
๔.๑๙

ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔.๒๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การออกแบบระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
เสนอขออนุมัติลดหย่อนค่าจอดรถให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นกรณีพิเศษ
เสนอขออนุมัติเช่าพื้นที่เพิ่มเติมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒
เสนอขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากโครงการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบิน
และอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

เห็นชอบและให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔)
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๒๑

คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ อนุมัติ
บริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
(ฉบับที่ ๒)

๔.๒๒

วิทยาเขตกําแพงแสน

๕.๑

มหาวิทยาลัย

๕.๒

มหาวิทยาลัย

๕.๓

มหาวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ อนุมัติ
บริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
ทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพทําหนังสือ
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไปด้วย
รายงานจํานวนนิสิตที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรม
ทราบ
เสริมหลักสูตร
กําหนดการประชุมคณบดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทราบ
๕

๖.๑

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีที่ทําการณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีที่จะให้
คําปรึกษาและบริการซ่อมบํารุงให้แก่หน่วยงานที่มีลิฟต์ชํารุดจากเหตุการณ์อุทกภัย
หรือลิฟต์ที่ยังใช้งานได้ตามปกติ โดยขอให้หน่วยงานทําหนังสือแจ้งมายังสมาคมฯ
รวมถึงคณะฯ มีทีมงานที่มีความรู้ที่จะให้ความช่วยเหลือในการให้บริการตรวจสภาพ
หม้อแปลงหรือตู้ไฟฟ้าและระบบปรับอากาศให้แก่หน่วยงานด้วย

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

๖

ทราบ

