สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

กรรมการได'ให'ข'อสังเกต (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ประธานฯ มอบหมายรองอธิการบดีฝ[ายการเงิน
และทรัพยสิน ผู'ช%วยศาสตราจารยวิมล รอดเพ็ชร
ผู'ช%วยอธิการบดีฝ[ายการเงินและทรัพยสิน และ
ผู'อํานวยการกองคลัง จัดทําตารางนัดหมายเพื่อเข'าพบ
คณบดีและเจ'าหน'าที่การเงินของแต%ละคณะ เพื่อประชุม
หารือร%วมกันและทําความเข'าใจเกีย่ วกับการทํางานของ
ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) เพื่อสร'างความ
เข'าใจที่ถูกต'องตรงกัน
ประธานฯ มอบหมายให'กองวิเทศสัมพันธจัดทํารายงาน
สรุปความร%วมมือทางวิชาการระหว%างหน%วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับต%างประเทศ เพื่อการ
ติดตามความคืบหน'าในการดําเนินการต%อไป

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

สรุปสาระสําคัญจากการระดมความคิดเห็นแต%ละด'าน ในการ
ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Council Retreat)
วันศุกรที่ ๑๖ – วันอาทิตยที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
ราวินทรา บีช รีสอรท แอนด สปา ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจําปK ค.ศ. ๒๐๑๔
(QS-AUR 2014) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได'รับการจัดอันดับอยู%ใน
อันดับที่ ๖ ของไทย อันดับที่ ๑๕๑ - ๑๖๐ ของเอเชีย ซึ่งดีขึ้นจาก
ปK ค.ศ. ๒๐๑๓ (อันดับที่ ๘ ของไทย อันดับที่ ๑๗๑ - ๑๘๐ ของเอเชีย)
รองอธิการบดีฝ[ายการเงินและทรัพยสินชี้แจงเกี่ยวกับการทํางานของ
ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP)

คณะผู'บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดการเยือนสหพันธ
สาธารณรัฐบราซิลของคณะผู'บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระหว%างวันที่ ๑๙ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

๑.๕

การจัดการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตแห%งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๑.๖

รองอธิการบดีฝ[ายวิชาการรายงานการเข'าร%วมประชุม International
Consortium, Institute of Technology of Cambodia (ITC) เมื่อ
วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ Institute of Technology of
Cambodia (ITC) ราชอาณาจักรกัมพูชา
การประชุมการสร'างความร%วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ
ระหว%างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
สรุปรายรับ-รายจ%ายการจัดงานเกษตรแฟร ประจําปK ๒๕๕๗
ระหว%างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๙ วัน โดยมีรายรับ
สูงกว%ารายจ%าย เปcนเงิน ๒,๗๑๖,๓๖๒.๗๒ บาท

๑.๗
๑.๘

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะดําเนินการก%อสร'าง
ถนนเลียบคลองบางเขนให'แล'วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให'
ผู'ช%วยศาสตราจารยอนุชัย รามวรังกูร ผู'ช%วยอธิการบดี
ฝ[ายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ พิจารณา
ดําเนินการดังนี้
๑) ขอให'ทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห
กรุงเทพมหานครในการจัดทําเลนของบาทวิถีริมถนน
เลียบคลองบางเขนเปcนเลนสําหรับจักรยาน เพื่ออํานวย
ความสะดวกให'แก%นิสติ หอพักซอยพหลโยธิน ๔๕
๒) ขอให'เตรียมการปdองกันเรือ่ งการบุกรุกพื้นที่
เพิ่มเติมจากผู'ทไี่ ด'รับผลกระทบจากการก%อสร'างถนน
เลียบคลองบางเขน หากมีปeญหาอุปสรรคขอให'
ประสานงานกับเจ'าหน'าทีต่ ํารวจในการดําเนินการ
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๒

วาระที่
๑.๙

เรื่อง
สํานักหอสมุดนําเสนอโครงการคลังความรู'ดิจิทลั มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (Kasetsart University Knowledge Repository)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอให'ทุกหน%วยงานพิจารณาจัดส%ง
ผลงานและการอนุญาตสิทธิเผยแพร%ผลงานไปยัง
สํานักหอสมุด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อเปcนฐานข'อมูลผลงานของมหาวิทยาลัยในโอกาส
ครบรอบ ๗๒ ปK แห%งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม%มีข'อแก'ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๑๗ หน'า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม5มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓

คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปvดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล'อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
โดยใช'หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล'อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปvดสอนโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) โดยใช'
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงแก'ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟdา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟdาและ
คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ. ๐๘)

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒

๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

คณะต%าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร' ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการ
สัตวแพทย ฉบับปK พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต%าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปvดรายวิชาใหม% รวม ๗ รายวิชา และเพิม่
รายวิชา ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปvดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปvดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๓. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปvดรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา

๔.๕

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ'งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. /๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๙๓๖
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๙๓๘
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๙๓๗
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗

๔

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

๔.๖

การขออนุมัติปริญญาแก%ผู'สาํ เร็จการศึกษา ประจําปKการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑๑) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๓๕๐ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๓๔ คน

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ'งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๗

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติเปvด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร โดยใช'หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ของคณะสังคมศาสตร
คณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัตโิ ครงการความ
ร%วมมือการจัดการเรียนการสอนร%วมสองปริญญา (Double Degree)
โดยจะเริม่ ดําเนินโครงการในปKการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๕ โครงการ
กองกิจการนิสิตขออนุมัติ “โครงการก'าวแรกสู%บัณฑิตยุคใหม% ปKการศึกษา
๒๕๕๗”

อนุมัติ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอสรุปข'อมูลการประชุมหน%วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗)

เห็นชอบ และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ[ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
อนุมัติ และประธานฯ ขอให'ทุกคณะพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนน'องร'องเพลงมหาวิทยาลัย
และรับน'องใหม%ให'เสร็จสิ้นก%อนเปvดภาคการศึกษาด'วย
เห็นชอบให'ดําเนินการ ดังนี้
๑) การประชุมหน%วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีวัตถุประสงคเพื่อให'บุคลากรและผู'ที่เกี่ยวข'องใน
หน%วยงาน ได'มีการประชุมปรึกษาร%วมกันในการ
ดําเนินงานต%าง ๆ อีกทั้งเพื่อรับทราบและนํานโยบาย
ของมหาวิทยาลัยไปสู%การปฏิบตั ิได'อย%างถูกต'อง
ตลอดจนให'เปcนกลไกในการสร'างความมีส%วนร%วมของ
บุคลากรในองคกร การแลกเปลี่ยนข'อมูลข%าวสาร และ
การนําเสนอข'อคิดเห็นที่เปcนประโยชนต%อการบริหาร
และการดําเนินงานของหน%วยงานและมหาวิทยาลัย

๕

-จัดทําบันทึกแจ'งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ[ายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจ'งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ[ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๕
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๗๗
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๗
-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๖
-สภา มก. ๖/๒๕๕๗
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๒
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๙๓๙
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๗๐
ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐
(ต%อ)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ซึ่งในกรณีที่มีประเด็นปeญหาข'อขัดข'องใด ๆ ก็ให'
นําเสนอต%อระดับทีส่ ูงขึ้นไป เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในส%วนที่เกี่ยวข'องตามอํานาจหน'าที่ต%อไป
๒) การดําเนินการจัดการประชุม
๒.๑ ให'สํานักงานวิทยาเขต จัดประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตอย%างสม่ําเสมอ
อย%างน'อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๒ หน%วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
จัดประชุมคณะกรรมการประจําหน%วยงานอย%าง
สม่ําเสมอ อย%างน'อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๓ ให'หน%วยงานระดับภาควิชา/ฝ[าย จัดประชุม
ภายในหน%วยงานอย%างสม่ําเสมอ อย%างน'อยเดือนละ
๑ ครั้ง
๒.๔ ให'กองและหน%วยงานเทียบเท%า ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขต จัดประชุม
บุคลากรภายในกองและหน%วยงานเทียบเท%า
อย%างสม่ําเสมอ อย%างน'อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๕ ให'คณะและวิทยาลัย จัดประชุมคณาจารย
ภายในคณะ/วิทยาลัย อย%างสม่ําเสมอ ภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง
๓) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต%ละครั้ง
ให'นําเสนอบันทึกสรุปสาระสําคัญของการประชุม
หน%วยงานหรือบุคลากร เสนอต%อผูบ' ริหารระดับสูงขึ้นไป
ตามลําดับ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู'อํานวยการ และผู'อํานวยการสํานัก จํานวน ๕ ราย

ทราบ
๖

วาระที่
๕.๒
๕.๓

๕.๔
๕.๕

๕.๖
๕.๗

เรื่อง
รับทราบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรเปcนส%วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสรุปการจัดทําประกาศ/คําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีหน%วยงานหลักรับผิดชอบการจัดทํา
ประกาศ/คําสั่ง ได'แก% กองการเจ'าหน'าที่ กองกลาง และสํานักงาน
กฎหมาย
รายงานความร%วมมือทางวิชาการระหว%างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับต%างประเทศ
ฝ[ายส%งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา รายงานสรุปผลการแข%งขัน
กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓
อ%างแก'วเกมส โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปcนเจ'าเหรียญทอง
ได' ๖๑ เหรียญทอง ๓๗ เหรียญเงิน และ ๓๔ เหรียญทองแดง
รวม ๑๓๒ เหรียญ
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก%อสร'างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปK ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
แนวทางการจ%ายค%าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะวิชา ซึ่งในส%วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
เพียง ๓ คณะ ได'แก% ๑) คณะสังคมศาสตร ๒) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และ ๓) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม5มี)
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๗

