สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คํา
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Harris Manchester College
(HMC), University of Oxford, United Kingdom กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองวิเทศสัมพันธ์สรุปประเด็นการหารือเพื่อจัดทําโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันพุธที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะมนุษยศาสตร์รายงานการเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก
(World Music Contest 2013) ครั้งที่ ๑๗ ประจําปี ๒๐๑๓
ที่มีการจัดเป็นประจําทุก ๆ ๔ ปี ณ เมืองเกอร์กราเด ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ โดยวงศ์ดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Wind Symphony : KU
Wind) และวง Nontri Orchestra Wind (N.O.W) วงศ์ดุริยางค์
เครื่องลมกึ่งอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม ด้วยคะแนน
๙๓.๖๗ คะแนน เป็นที่ ๑ ของเอเชีย และเป็นที่ ๖ ของโลก จาก
๑๑๔ วง ๒๔ ประเทศ ในประเภทคอนเสิรต์ (นั่งบรรเลง) หรือ
Fanfare of Symphony Wind Band กลุ่ม Division 1

วาระที่
๑.๕

๑.๖

เรื่อง
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตามเกณฑ์ Webometrics
ประจําเดือน ค.ศ. ๒๐๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัด
อันดับอยู่ในอันดับโลกที่ ๔๑๒ อันดับเอเชียที่ ๗๘ อันดับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ ๗ และอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการ ดังนี้
๑. หนังสือการ์ตูน เรื่อง “โรงเรียนชาวนามืออาชีพ”
๒. วารสารตนสหกรณ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดป้ายอาคารสุขประชา วาจานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. เอกสาร “The Future of Thailand ไทยเอสที สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง”

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-

-

-

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๒๘ หน้า และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔..๑
๔.๒

การขออนุมัติอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เกษตรกลวิธาน) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๑ คน
การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑) ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ คน ดังนี้
ดุษฎ๊บัณฑิต
๔ คน
มหาบัณฑิต
๒๘ คน

๒

วาระที่
๔.๓

๔.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
คณะต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๘ รายวิชา
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒
รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๒ รายวิชา
๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา
จํานวน ๑๓ รายวิชา
๗. คณะประมง ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา

๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๘/๒๕๕๖
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. ๘/๒๕๕๖
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๗
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๘
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๖
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๕
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๓
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๔
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

๔.๔
(ต่อ)
๔.๕

๔.๖

๔.๗
๔.๘
๔.๙

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๒
ลว. ๑๕ ส.ค ๒๕๕๖
-สภา มก. ๘/๒๕๕๖
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยจะเปิดรับนิสิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับ
คณะเกษตร ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาส่งเสริมการเกษตร
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
การขออนุมัติโครงการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ และ
หลักการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๖)

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๘/๒๕๕๖
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๒

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

การขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในสํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๙
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๘/๒๕๕๖
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๓

อนุมัติ

๔

-ฝ่ายเลขานุการ
- เลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐

การขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
แผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐานของโลก คณะวิทยาศาสตร์
การขออนุมัติเช่าพื้นที่อาคารการเรียนรู้ วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อ
ประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ๊พพิแมธ (HAPPY
MATH)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสําหรับที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดพิมพ์ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖

อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)
อนุมัติ
อนุมัติ

ผู้ปฏิบัติ
- เลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๑๑๐
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓

๕.๔

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่ จํานวน
นิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การยกเลิกโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (สอ.มก.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานสรุป
ข้อมูลวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ข้อมูล
ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๔ มิติ คะแนนรวม
๔.๓๕๐๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕

วาระที่
๕.๕

เรื่อง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
สถาบันต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .....

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

๖

