สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมเกษตรกลางบางเขน
และบริเวณโดยรอบ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๕

๑.๒

มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
๑. โครงการจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตร์เกษตร” (Agricultural
Science Park) ซึ่งเสนอจัดตั้งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
๒. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร
เพื่อส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
อย่างสมบูรณ์” (Food Science Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ให้
๓. โครงการ “การจัดตั้งสํานักนวัตกรรมโลจิสติกส์เกษตร”
(Agro-Logistics Innovation Bureau)
๔. โครงการ “การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเคมีอาหาร และการเกษตร”
มหาวิทยาลัยขอรับการสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีโลกจาก
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑.๓
๑.๔

การขอรับการสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรของไทย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
๑. โครงการจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตร์เกษตร”
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๒. โครงการ “การพัฒนาเกษตรกรทันสมัยเข็มแข็ง ยั่งยืน”
๓. โครงการ “พัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
๔. โครงการ “การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วย
วิทยาการเม็ดดูดความชื่น”
๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘

บทสรุปสําหรับผู้บริหารในการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“แนวทางการรักษาและปฏิบัติในการควบคุมโรคหัวใจ ความดันโลหิต
สูง และโรคเบาหวาน”
สรุปผลการดําเนินการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยหลังวิกฤตอุทกภัย ๒๕๕๔
และการดําเนินการป้องกันน้ําท่วมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเผยแพร่ข่าวเด่นของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ ประจําเดือน
พฤศจิกายน
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โชว์ความพร้อมผลิตกําลังคน
ด้านโลจิสติกส์ ทางบก-น้ํา-อากาศ รองรับกลไกการพัฒนาประเทศ
ทุกภาคส่วน
๒. นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง
อึดพิเศษ ทนแล้ง-น้ําท่วมฉับพลันทุกสภาพอากาศ-ดินเปรี้ยว/เค็ม
ต้านโรคแมลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเสริมความเข้มแข็งยุทธศาสตร์ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
และประเภทคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร จํานวน ๘ ราย ได้แก่
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล
๒) รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พูนวศิน
๕) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
๖) รองศาสตราจารย์สุรชัย จิวเจริญสกุล

๒
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๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
๘) นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา
จํานวน ๘ รายได้แก่
๑) นายเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
๓) รองศาสตราจารย์พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
๕) นางสาวศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๖) นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
๗) รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์
๘) นายอุบล ทองปัญญา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

ขออนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

๒.๒

ขออนุมัติการร่วมลงทุนกับบริษัท Morinaga Institute of Biological เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science, Inc.
เพือ่ พิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

๒.๓

การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

เห็นชอบเสนอชื่อ นายอํานวย เนตยสุภา เป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา

๓

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -สภา มก. ๑๑ /๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๕
-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -สภา มก. ๑๑ /๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๖
-ฝ่ายเลขานุการ ฯ -สภา มก. ๑๑ /๒๕๕๕
๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๑๔

วาระที่
๒.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
อนุมัติ
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๖ และโครงการสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์
แนะแนวทั่วประเทศ

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

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

๔

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ ฯ - บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๘๕๖
ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕

