สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันจันทรที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

กําหนดองคประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ

-

-

-

๑.๒

-

-

-

-

-

-

1.4

บันทึกการประชุม โครงการทางด-วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N1 ทีม่ ี
ทราบ
ผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตามเกณฑ webometrics ประจําเดือน ทราบ
มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดAรับการจัดอันดับ
อยู-ในอันดับโลกที่ ๒๑๓ อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใตAที่ ๒ และ
อันดับที่ ๑ ของประเทศไทย
สรุปประเด็นการหารือกับผูAบริหารของ University Putra Malaysia
ทราบ

-

-

-

1.5

การเปRนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก (World Class University)

-

-

-

1.6

สรุปขAอมูลการประชุมหน-วยงาน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จากทั้งหมด ๕๗ หน-วยงาน คิดเปRนรAอยละ ๑๐๐
แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต-างประเทศของบุคลากรเปRนหมูคณะ และของนิสิต

ประธานฯ ขอใหAคณบดีทุกคณะในกลุ-มวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีร-วมกันหารือเกีย่ วกับแนวทางการเพิ่มจํานวน
การตีพิมพผลงานวิจัยใหAมากขึ้น
ทราบ

-

-

-

ทราบ และถือปฏิบตั ิ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม-มีขAอแกAไข

-

-

-

๑.๓

1.7

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
2.1

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๒๕ หนAา

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และขอใหAคณะสิ่งแวดลAอม และคณะสาธารณสุขศาสตร เร-งดําเนินการจัดส-งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
๐๑) จากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปf
การศึกษา ๒๕๕๖ ไปยังสํานักงานประกันคุณภาพดAวย

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.๑

การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) ตามขAอเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปfการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปhดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชA
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม- พ.ศ. ๒๕๕๗

4.2

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปhดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)

4.3

คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเกษตร เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรA ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรA ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2556
๒. คณะเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร และใหA
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ
๒. อนุมัติใหAออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 2 ฉบับ
อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.1

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.2
-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.3

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

4.4

คณะต-าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปhดรายวิชาใหม- จํานวน ๓ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติเปhดรายวิชาใหม- จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปhดรายวิชาใหม- จํานวน
๑ รายวิชา
๓. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปhดรายวิชาใหมจํานวน ๑ รายวิชา
4. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
5. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
6. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

4.5

การขออนุมัติแกAไขรหัสวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

4.6

การขออนุมัติใชAรายวิชา ๐๑๔๑๙๓๖๑ วิทยาภูมิคุAมกัน เปRนวิชาเฉพาะ
เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๑

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

๓

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.4
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3372
12 มี.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3371
12 มี.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3370
12 มี.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3374
12 มี.ค. ๒๕๕8
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3369
12 มี.ค. ๒๕๕8
-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.5
-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 7.6

วาระที่

เรื่อง

4.7

4.8

4.9
4.10
4.11

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติปริญญาแก-ผูAสําเร็จการศึกษาประจําปfการศึกษา ๒๕๕7 (ครั้งที่ 4)
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 476 คน
- ดุษฎีบัณฑิต
5 คน
- มหาบัณฑิต 26 คน
- ปริญญาตรี 445 คน
คณะวิทยาศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรไวAในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีบรู ณาการ (นานาชาติ)
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติขAอบังคับว-าดAวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝjายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3489
16 มี.ค. ๒๕๕8

การขออนุมัติหลักการโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล-วงหนAาเขAาศึกษา
ในสังกัดคณะต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุ-นที่ ๑๐ ประจํา
ปfการศึกษา ๒๕๕๙
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการเบิกจ-ายเงินรายไดAจากโครงการสอบ
คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ภาคปกติ
คณะสถาปpตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝjายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝjายเลขานุการ

เห็นชอบ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.4

เห็นชอบ และใหAนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝjายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. 3/๒๕๕8
30 มี.ค. ๒๕๕8
วาระที่ 6.5
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3375
12 มี.ค. ๒๕๕8
-ประกาศ มก.
ลว. 12 มี.ค. ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.๑

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตชั้นปfที่ ๑ และรายงานวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สําหรับ
นิสิตชั้นปfที่ ๑ ภาคตAน ปfการศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

-

๔

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

5.2

แผนสิทธิมนุษยชนแห-งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

ทราบ

-

-

-

5.3

กองแผนงานไดAรายงานสรุปการติดตามงานก-อสรAางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปf พ.ศ. ๒๕๕๘
การเปลีย่ นแปลงวันประชุมที่ประชุมคณบดี จากวันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปRนวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขAอเสนอแนะเพื่อการจัดทํารายงานทางการเงินของศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหAถูกตAองตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่รับรองทั่วไป

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝjายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3490
16 มี.ค. ๒๕๕8

-จัดทําบันทึกแจAงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝjายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/3489
16 มี.ค. ๒๕๕8

5.4
5.5

5.6

การดําเนินการระบบ ERP

ทราบ และเห็นชอบตามแนวทางที่คณะบริหารธุรกิจ
เสนอ ทั้งนี้ รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดี ไดAเสนอแนะใหAคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจถ-ายทอดความรูAเกีย่ วกับงบการเงินใหAแกผูAบริหารในที่ประชุมคณบดี โดยใชAเวลาประมาณ ๑๕
นาที ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณบดีแต-ละครั้ง
ทราบและมีมติ ดังนี้
๑. ขอใหAคณบดีทุกคณะดําเนินการตรวจสอบขAอมูล
ทางการเงินของคณะ รวมถึงงบการเงินโครงการ
ตามประเด็นปpญหาและคําแนะนําของกองคลัง และ
จัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันจันทรที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ขอใหA รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พิจารณาจัดทําคําสั่ง
แต-งตั้งคณะทํางานดําเนินการปรับปรุงแกAไขปpญหา
ระบบการเงินของทุกหน-วยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
แต-งตั้งต-อไป
๓. รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดี ไดAใหAขอA คิดเห็นว-าหาก
โครงการพิเศษโครงการใดไม-สามารถปhดงบการเงิน
ของโครงการไดAตามระยะเวลาที่กําหนด ขอใหAคณะ
พิจารณางดรับนิสติ ในปfถัดไป
๕

วาระที่
5.7

เรื่อง
งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรัว้ นนทรี ประจําปf พ.ศ. 2558

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ

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

๖

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

