สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันจันทรที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓
๑.๔
๑.๕

1.6

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยติดตามและพยากรณเศรษฐกิจ
ทราบ
การเกษตร (KOFC) เพื่อรายงาน “ผลกระทบมาตรการชดเชยรายได4ให4
เกษตรกรผู4ปลูกข4าว ไร7ละ ๑,๐๐๐ บาท”
รายชื่อโครงการวิจัยและพัฒนา/โครงการที่ปรึกษาทีส่ ําคัญที่ดาํ เนินการ
ทราบ
และอยู7ในระหว7างการยื่นข4อเสนอโครงการในช7วงปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ๒๕๕๘ โดย ผู4ช7วยศาสตราจารย ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
บทสรุปและข4อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการ “ปราชญเกษตร ๗๒ ปC” ประธานฯ ได4ให4ข4อมูลเพิ่มเติมและข4อเสนอแนะเพื่อ
ดําเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
คณบดีครั้งที่ 1/2558)
th
การประชุม University Consortium UC MTC Executive Board ทราบ
Meeting
รายงานการสนับสนุนเงินรายได4สว7 นกลาง มก. และรายได4จากแหล7งอื่น ๆ ทราบ
ปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให4แก7หน7วยงานในมหาวิทยาลัยตามนโยบาย
การพัฒนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องอื่น ๆ
ทราบ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรแจ4งให4ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
โครงการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมด4านอาหาร (food innopolis) ที่นําเสนอ
ต7อรัฐมนตรีว7าการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะเปkน
โครงการทางด4านอาหารระดับประเทศที่จะดําเนินการในเชิงรุกและ
ต7อเนื่อง โดยคณะฯ ได4เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จํานวน ๑,๕๐๐ ล4านบาท มีระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปC โดยมี
มหาวิทยาลัยเปkนผู4ขับเคลื่อนโครงการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับรองรายงานการประชุม โดยไม7มีข4อแก4ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน
๑๙ หน4า ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๔ หน4า และครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖ หน4า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานสรุปข4อมูลการประชุมหน7วยงาน
(คณะ/สํานัก/สถาบัน) ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม7 พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๒

คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการฟารมสมัยใหม7 แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม7
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เสนอขออนุมัตเิ ปuดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยใช4หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก4ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔.๓

๔.๔

๒

-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.2
-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.1
-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.5
-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.4

วาระที่
๔.๕

๔.๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะต7างๆ เสนอขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อนุมัติ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
อาจารยผู4รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร4 ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปC พ.ศ. 2554
๒. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผู4รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู4รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
4. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผู4รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปC
พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.คณะสาธารณสุขศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร4 ับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๕
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร4 ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปC พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเกษตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
อนุมตั ิ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอขออนุมัติเปuดรายวิชาใหม7
จํานวน ๔ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมตั ิเปuดรายวิชาใหม7 จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัตเิ ปuดรายวิชาใหม7 จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปuดรายวิชาใหม7
จํานวน ๒ รายวิชา
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑
รายวิชา

๓

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.6

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.7
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/144
8 ม.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/145
8 ม.ค. ๒๕๕8

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

4.6
(ต7อ)

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/146
8 ม.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/147
8 ม.ค. ๒๕๕8
-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/140
8 ม.ค. ๒๕๕8

๔.๗

อนุมัติปริญญาแก7ผู4สําเร็จการศึกษาประจําปCการศึกษา ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2)
ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 38 คน
- ดุษฎีบัณฑิต 6 คน
- มหาบัณฑิต 32 คน

เห็นชอบ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
อนุมัติต7อไป
เพื่อพิจารณา
จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๘

คณะศึกษาศาสตร เสนอขออนุมัติย4ายหลักสูตรของนิสิตในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชา
คหกรรมศาสตรศึกษา

อนุมัติ

๔.๙

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๗

เห็นชอบ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.3

๔.๑๐

การขออนุมัติโครงการและหลักการค7าใช4จ7ายการจัดประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ ๕๓

อนุมัติ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/141
8 ม.ค. ๒๕๕8

-จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔

-ฝrายเลขานุการ

-ฝrายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/618
8 ม.ค. ๒๕๕8

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝrายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/149
8 ม.ค. ๒๕๕8

๔.๑๑

การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข4อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปCการศึกษา ๒๕๕๖

เห็นชอบ และขอให4หน7วยงานที่ยังไม7ได4ดําเนินการจัดส7ง -จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
จํานวน ๒๐ หน7วยงาน ดําเนินการจัดส7งแผนปรับปรุง
(สปค. ๐๑) ตามข4อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพโดยเร7งด7วนด4วย

๔.๑๒

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปCการศึกษา ๒๕๕๗

เห็นชอบ และให4นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝrายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราค7าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
อนุมัติ
ค7าเบี้ยประชุม ค7าสมนาคุณ และค7าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท7องเที่ยวเชิงบูรณา
การ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติงบประมาณค7าใช4จ7ายงานเกษตรแฟร ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมตั ิ
เปkนงบอุดหนุนทั่วไป

๔.๑๔

-สภา มก. ๑/๒๕๕8
๒6 ม.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.6
ประกาศ มก.
ลว. 9 ม.ค. ๒๕๕8

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝrายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจ4งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝrายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/143
8 ม.ค. ๒๕๕8

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู4อํานวยการสถาบัน และผู4อํานวยการสํานัก
กองแผนงานได4รายงานสรุปการติดตามงานก7อสร4างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๗
การปรับเปลี่ยนรูปแบบใบขอจบการศึกษา และปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การยื่นใบขอจบการศึกษาของคณะ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และกรรมการได4ให4ข4อสังเกตว7า สํานักทะเบียน
และประมวลผลควรพิจารณาดําเนินการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการส7งใบขอจบการศึกษาของคณะมายังสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลให4เปkนระบบออนไลน
เช7นเดียวกับการยื่นใบขอจบการศึกษาของนิสิต

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม8มี)
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๕

๖

