สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

ประธานฯ แนะนํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ทราบ
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โดยข้อมูลเพิ่มเติม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะปรากฏในรายงานการประชุมคณบดีวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕)
สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานสรุปค่าเฉลีย่ อัตรา
ทราบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
มหาวิทยาลัยนําเสนอบทความจากหนังสือพิมพ์ เรื่อง “กทม.
ขอทุบตึก ๕ ชั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขวางถนนเชื่อม
พหลโยธิน-วิภาวดี” จากคอลัมน์ข่าวหน้า ๑, ๑๕ หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ ประจําวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๓๖ หน้า และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หน้า

วาระที่
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณบดี โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

๓.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รวม ๙ วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ทราบ และประธานฯ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการรับรอง
คุณภาพสินค้าทีน่ ํามาจําหน่ายในงานเกษตรแฟร์
โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ต้นไม้ และสัตว์ ควรพิจารณา
มอบหมายให้นิสิตเป็นผู้ดําเนินการ สําหรับบัตรจอดรถ
ควรพิจารณาจัดทําให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน

-การดําเนินการเกี่ยวกับ -รองการเงิน
การรับรองคุณภาพ
สินค้าและบัตรจอดรถ

มติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๑. เห็นชอบโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แล้ว

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดพิมพ์ประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

วาระที่

การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี
แก่ Professor Dr. Aaron Ciechanover นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล ประจําปี ๒๐๐๔
คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) โดยใช้
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

๒

ผู้ปฏิบัติ

-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๓
-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๕
-ประกาศ
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๔.๓

๔.๔

วาระที่

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
ภาคปกติ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยใช้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะวิทยาศาสตร์
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๖

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๗.๑

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๓

ผลการดําเนินงาน

๔.๕

๔.๖

วาระที่
๔.๗

การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน
๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปิดราย
วิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติ
เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๙ รายวิชา
๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิด
รายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
๖. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา
๗. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๘. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๙. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
การขออนุมัติการเปิดสอนรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้า
ทางไกลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับนักเรียนในเขต
ภูมิภาค โดยกําหนดโครงการนําร่องในโรงเรียน ณ จังหวัด
ขอนแก่น เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๕

เรื่อง
วิทยาเขตกําแพงแสน ขอหารือเกี่ยวกับการระบุหัวข้อเรื่องที่
เรียนในรายวิชา Selected Topic (xxxxxx๙๖) ในใบรายงาน
คะแนน (Transcript)

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๒

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ
ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๘๓๘
ลว. ๖ ก.ย ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๘๔๘
ลว. ๖ ก.ย ๒๕๕๕

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ
ลงนาม

๔

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

วาระที่

ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) ระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๑๗ คน

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ -จัดทําประกาศฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
ความเห็นชอบ
-เสนออธิการลงนาม
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ อนุมัติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
เสนอขออนุมัติโครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ และเสนอ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าลงทะเบียนสําหรับผู้เสนอผลงานและ
ผู้เข้าร่วมประชุม และขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
สํานักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการให้เอกชนและสหกรณ์
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
เครือข่ายโคเนื้อเช่าพื้นที่และต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร KU
-เสนอเลขานุการฯ
Avenue เนื่องจากเป็นการขออนุมัติเช่าพื้นที่เกิน ๑๐๐
ลงนาม
ตารางเมตร จํานวน ๓ ราย
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งภาควิชา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -เสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณา

-ประกาศ
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
-สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๗.๓
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๘๓๗
ลว. ๖ ก.ย ๒๕๕๕

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ หน่วยงาน

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศ
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๒๐๓
ลว. ๑๒ ก.ย ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เรื่อง

อนุมัติ (โดยข้อมูลเพิ่มเติม จะปรากฏในรายงานการ
ประชุมคณบดีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕)

-จัดทําประกาศ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ
ลงนาม

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๑๓

กองกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างกองกิจการนิสิต

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๔

กองกิจการนิสิต ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสิตที่มี
ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๕

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๓๑
ลว. ๑๐ ก.ย ๒๕๕๕
สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๗

สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๘
ประกาศ
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕

๔.๑๕

๔.๑๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๒)
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทําข้อปฏิบัติการใช้อิเล็กทรอนิกส์เมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การใช้อิเล็กทรอนิกส์เมล มีความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๕๕

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานข้อมูลจํานวนนิสิต
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จํานวน ทั้งสิ้น ๖๑,๙๒๐ คน
การอนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบและมีข้อสังเกต (โดยรายละเอียดจะปรากฏใน
รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕)

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๕๘
ลว. ๑๒ ก.ย ๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-

-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

๕.๕

รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร

๕.๖

กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี ทราบ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงบ
ลงทุน และการตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ

๕.๗

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําบันทึกเชิญ
ประชุมหารือ
-เสนออธิการลงนาม

ทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖

สภา มก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๘.๔
-

๖.๑

๖.๒

ทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
เนื่องจากในการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๘ ทราบ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จะพิจารณา เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงขอให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ทุก
คนเข้าร่วมประชุมคณบดีที่วิทยาเขตบางเขน โดยพร้อมเพรียง
กัน และของดการจัดประชุมผ่านระบบ conference ในการ
ประชุมครั้งนี้
ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๗

-

-

-

-

-

-

