สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

ประธานฯ

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓

มหาวิทยาลัย

๑.๔

มหาวิทยาลัย

๑.๕

มหาวิทยาลัย

๑.๖

มหาวิทยาลัย

๑.๗

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑.๘

มหาวิทยาลัยและสํานักหอสมุด

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม และ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ทองจู ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็น
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๑๒ ราย
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามสําเนา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา จํานวน ๙ โครงการ
สรุปรายการการก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ๑๓ หน่วยงาน รวม ๒๐ รายการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รวบรวมจากมติที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย (ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓)
จํานวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาและจํานวนหลักสูตรซึ่งยังมิได้ดําเนินการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา จํานวน ๓๖ หลักสูตร
มอบเอกสาร/ซีดีแก่กรรมการทุกท่าน

เรื่อง

ทราบ

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ประธานฯ ขอให้ทุกคณะนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาที่นําเสนอดังกล่าวแจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะ
รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๙

ประธาน ฯ

๒

ประธาน ฯ

๓.๑

มหาวิทยาลัย

๔.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
และคณะประมง
คณะวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

๔.๒

๔.๓

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๔

คณะศึกษาศาสตร์

วาระที่
๔.๕

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะศึกษาศาสตร์

แสดงความขอบคุณต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๔ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และการถ่ายทํา
รายการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่
๖๘ ชุด “๖๘ ปี เกษตรศาสตร์ผสมผสาน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐ น.
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๓ หน้า และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔ หน้า
การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จํากัด ประจําปี ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
เสนอขออนุมัตินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา ของคณะประมงไปเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขออนุมัติใช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เข้าศึกษาก่อนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มโปรแกรมการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน
๒ หลักสูตร

เรื่อง

ทราบ

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ทราบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เพื่อ
พิจารณา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติปรับปรุง เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา แผน ก แบบ ก (๒) เป็น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข

๒

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๖
๔.๗

คณะวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์

๔.๘

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๔.๙

วิทยาลัยการชลประทาน

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา
เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๑๑๙๔๙๒
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๐๓๑๐๑
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๐๖๐๕๐๑
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๒๕ รายวิชา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
พิจารณา

เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕) ในระดับ
และสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๒๐๗ คน

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้คณะตรวจสอบรายชื่อ
นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและให้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ เพื่อให้นิสิตสามารถ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

เสนอขอแก้ไขกรอนุมัติปริญญา โดยขอแก้ไขชื่อ จาก นายธีรภทร์ พุ่มวิเศษ เป็น
นายธีรภัทร์ พุ่มวิเศษ

เรื่อง

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๑๐

มหาวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการสุขภาพเป็ด

อนุมัติ

๔.๑๑

คณะวิทยาศาสตร์

อนุมัติ

๔.๑๒

คณะวิทยาศาสตร์

เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็น ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่องานในโครงสร้าง
การบริหาร
เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่ออาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ หลัง

๓

อนุมัติ

๔.๑๓

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๑๔

คณะบริหารธุรกิจ

๔.๑๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๑๖

คณะสังคมศาสตร์

๔.๑๗

คณะวิทยาการจัดการ

วาระที่
๔.๑๘

๔.๑๙
๔.๒๐

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เสนอขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากโครงการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการภาคพิเศษระดับบัณฑิต
ศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรมภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
การผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาลัยการชลประทาน
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปิดสอนปริญญาโท
ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔

อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ

๕.๑

มหาวิทยาลัย

แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ

๕.๒

มหาวิทยาลัย

ทราบ

๕.๓
๕.๔

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ฯ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่มือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบันและผู้อํานวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ

๕.๕

งานประชาสัมพันธ์

๕.๖

กองแผนงาน

วาระที่
๖.๑

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๒๖๑ ข่าว
แยกเป็นประเภทข่าวสั้น จํานวน ๑๖๐ ข่าว และข่าวยาว จํานวน ๑๐๑ ข่าว
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิ าร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU ACTION PLAN) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙ เพื่อนําเป็นเอกสารประกอบโครงการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU ACTION PLAN) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ทราบ
ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามกําหนดสัดส่วนที่
เหมาะสมสําหรับการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และแผน ข ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีด้วย และใน
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะจัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับหารือ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามที่ (สกอ.) กําหนด จึงขอให้คณะ
แจ้งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าโครงการเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย นอกจากนี้
จะจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยทางอีเมล์ โดยจะเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

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

๕

