สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

๑.๗
๑.๘

ผลการจัดอันดับผลการดําเนินการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สําหรับมหาวิทยาลัยโลก ประจําปี 2012 โดยมหาวิทยาลัยแห่งไต้หวัน
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากผลการดําเนินงานทางวิชาการ โดย
สถาบันข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออก ประเทศตุรกี
ประจําปี 2013
ผลการพิจารณาโครงการบูรณาการที่เสนอต่อกระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผลการพิจารณาโครงการบูรณาการของกระทรวงพลังงาน
นโยบายและประเด็นหารือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษา
ขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย
(สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สรุปการเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๒๗ หน้า และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๗ หน้า

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒
๓.๓

การขออนุมัติเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการรับผู้มีความรู้
ความสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณบดี ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิม วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็น วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมแห่งเอเชียคณะสัตวแพทยศาสตร์

-ฝ่ายเลขานุการ

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๓๙
ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒
๔.๓
๔.๔

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร จาก ๔ คณะ
๑. คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๔. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติ
เปิดรายวิชา ๐๔๘๐๑๕๙๘

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
- วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔) ในระดับและ
สาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๖๖๘ คน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จํานวน ๒ หลักสูตร

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-สภามก. ๑/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระที่ ๗.๒
-สภามก. ๑/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระที่ ๗.๓
-สภามก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระที่ ๕.๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๒

-ฝ่ายเลขานุการ
-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๔.๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
จํานวน ๔ หลักสูตร

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๖

คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ)

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๗

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอน
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๘

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๙

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติ
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) ภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรของคณะประมง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑๐

แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายอํานวย เนตยสุภา
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ เสนอนโยบาย
การบริหารด้านประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖)
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินฯ เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานเกษตร
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจํานวนเงิน ๒๒,๐๗๘,๘๐๐ บาท
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๓๑
มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์การจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี (Management of Engineering and Technology
Center)

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑๑
๔.๑๒

๔.๑๓

๓

ผลการดําเนินงาน
-สภามก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระที่ ๖.๑
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระ ๖.๒
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระ ๖.๓
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๖
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๖
-วาระ ๖.๔
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๖.๕
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๖.๑๔
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๖.๖
- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๓๘
ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศ มก.
ลว. ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๔

กองกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าสมัครสอบและการ
จ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณแก่กรรมการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี
คณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
(ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนด
อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษา

๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗

๔.๑๘

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒- ม.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

สรุปวิเคราะห์ความคิดเห็น เรื่อง “มองอนาคตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ทราบ

-

-

-

๕.๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะจัดทําโครงการ “สัตวแพทย์อาสาอาเซียน”

ทราบ

-

-

-

๕.๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันต่างประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๔

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

๔

