สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน และวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๑
-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

ประธานฯ แนะนํา รองศาสตราจารย์กัญจนา ธีระกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ทราบ
ให้ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๑.๒

มหาวิทยาลัยได้นําเสนอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเชิญผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําข้อเสนอโครงการศูนย์ร่วมวิจัย
เครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีของศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
หนังสือ ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย แต่งโดย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบอรอบ ๑ ปี
การประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในลักษณะ
อื่น ๆ พร้อมคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการเรียนการสอน
โครงการหลักสูตรการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทความจากหนังสือพิมพ์ จํานวน ๓ เรื่อง
๑) เรื่อง “จะรู้ได้อย่างไรว่าถนนจะยุบหรือไม่” โดย นายภาสกร

ทราบ

-การจัดทําข้อเสนอโครงการ
จัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่าย
พันธมิตรความเป็นเลิศด้าน
นาโนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย

๑.๔

๑.๕

๑.๖

ทราบ

-

-

ทราบ

มหาวิทยาลัย
-การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาในลักษณะ
อื่น ๆ

ทราบ (โดยข้อเสนอแนะจะปรากฏตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการ

-คณะ

-

-คําสั่งมหาวิทยาลัย
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕
-

วาระที่

๑.๗

๑.๘

๑.๙
๑.๑๐

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕)
ปนานนท์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒) เรื่อง “ประสิทธิภาพในการรับมือภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิของ
ประเทศไทย” โดย นายภาสกร ปนานนท์อาจารย์สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓) เรื่อง “ดีเดย์หลังสงกรานต์ เปิดผิว ถ.พระราม ๔ หาต้นตอ
ทําทรุดหลัง วสท. ไม่ชี้ชัด” โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เกษตรศาสตร์ พึ่งตนเองอย่าง ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดใน
พอเพียง เพื่อองค์กรมั่นคงอย่างยั่งยืน"
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัย นําเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ "SKUBA ประยุกต์องค์ ทราบ และประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับทีม
ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต"
SKUBA ได้รับรางวัลชนะเลิศ Robocup Small Size
League จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Robocup Japan
Open 2012 ณ OSAKA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยชนะทีม KIKS จากประเทศญี่ปุ่น ด้วย
ประตู ๗ : ๒ และได้รับรางวัลอันดับที่ ๕ ในรายการ
แข่งขัน Robocup at Home หรือหุ่นยนต์ทํางานบ้าน
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
ดําเนินการร่วมกับ สถาบัน Deltares ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
หน่วยงานมอบหนังสือให้แก่กรรมการ
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๓

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๖

-การจัดตั้ง War Room ของ
ประเทศ
-

มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓๑
หน้า และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑๐ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้เข

๒

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การเสนอขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและบรรจุไว้ในแผนฯ พัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ดังนี้
๑.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร คือ จากเดิมชื่อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวการแพทย์ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวการแพทย์” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์”
๒. คณะบริหารธุรกิจ ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิมชื่อ “หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน” เปลี่ยนเป็น “หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์”
๓. คณะเกษตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๑

๔.๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขออนุมัติหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๒ คณะ
รวม ๒๓ หลักสูตร

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๓

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕

๔.๓
๔.๔

๓

วาระที่

๔.๕

๔.๖
๔.๗

เรื่อง
จังหวัดสกลนคร เสนอขออนุมัติปิดโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายวิชาการเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗) จํานวน ๑,๙๙๖ คน

วิทยาเขตศรีราชา เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อคณะต้นสังกัด
ของผู้สําเร็จการศึกษา จาก คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มหาวิทยาลัย
กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และการกําหนดมาตรการส่งเสริมในตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘
มหาวิทยาลัยรายงานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
และ พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๔
-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ฝ่ายเลขานุการฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๐

มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปรับสถานภาพและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ของสํานักประกันคุณภาพ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๑

กองคลังเสนอขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
เงินรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๒

คณะมนุษยศาสตร์เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าสมัครสอบ
และค่าตอบแทนในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษา ภาควิชา

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๘
๔.๙

๔

ผลการดําเนินงาน

-สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๗.๓
-ประกาศฯ
ลว. ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕
-สภา มก. ๒๕๕๕
๒๘ พ.ค.๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๖
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๗
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๕
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๒
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๗
-ประกาศฯ
ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕

วาระที่
๔.๑๓

เรื่อง
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานเกษตรแฟร์เสนอขออนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นจํานวนเงิน ๒๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๑๕
ลว. ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

คณะเกษตร ขอรายงานบทสรุปสําหรับผู้บริหาร เรื่อง คณะเกษตร
สื่อสารการเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๕

๕.๒

รายงานสรุปผลการหารือความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
กับ บริษัท Rolls-Royce (Thailand) Limited เมื่อวันที่ ๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารชูชาติ กําภู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินโครงการป้องกันน้าํ ท่วมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพื้นที่เกษตรกลางบางเขน
จํานวน ๕๙๑,๓๕๕,๐๐๐ บาท
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
กําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
คณะศึกษาศาสตร์ขอแจ้งการปรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ส่วนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กองแผนงานรายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๔

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๒
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๓
-สภา มก. ๕/๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๔
-

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

ทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๕

-

วาระที่
๖.๑
๖.๒

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural
ทราบ
Science Park)”
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแจ้งกําหนดการประชุมเวทีข้าวไทย ทราบ
ปี ๒๕๕๕ ภายใต้หัวข้อ “นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน :
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

