สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘

แนะนํา นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็น
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนฯ สืบต่อจาก รศ. ศักดา อินทรวิชัย
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ... ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๑
การรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถาบันที่มีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ มากที่สุด ในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ที่ประชุมคณบดี
พิจารณา
สรุปแผนดําเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการทุกท่าน ดังนี้
๑. หนังสือพิมพ์ SKIP TIMES Volume 2 Issue 3 March
2013 โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา โครงการการศึกษานานาชาติ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

๒. สูจิบัตร ครบรอบวันสถาปนาปีที่ ๔๗ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ และ I-KUSTARS The International
Kasetsart University Science and Technology Annual
Research Symposium : Science Frontier towards ASEAN
on March 28-29, 2013 โดย คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๒๕ หน้า และครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

๔.๓
๔.๔
๔.๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิด
รายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘) ในระดับ
และสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๑๓๒ คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
การออกแบบ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลป-

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๒

สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๔
สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๕
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โดยใช้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์
(ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖

๔.๖
(ต่อ)

๔.๗

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทราบ
๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติโครงการฯ แล้ว
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
เพือ่ ทราบ
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทราบ
๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่า
เบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติ
โครงการฯ แล้ว
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๓

ผลการดําเนินงาน
วาระที่ ๗.๓

-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓

-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒

วาระที่

๔.๘
๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

๔.๑๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทางอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะบริหารธุรกิจ เสนอปรับแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ย
ประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖

๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผู้ปฏิบัติ

๔.๑๔

กองกิจการนิสิตขออนุมัติ “โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖”

อนุมัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑๕

กองแผนงานรายงานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
พ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๖

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอขอจัดตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๘๐๒
๔ เม.ย. ๒๕๕๖
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑
-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๓.๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทําสัญญาความร่วมมือ ทราบ
ทางวิชาการระหว่างสถาบัน

-

-

-

๕.๒

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ทราบ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดการใช้ของ
เสียจากฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farm Waste Utilization Research
and Extension Center)
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

-

-

-

๕.๓
๕.๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก จํานวน ๕ ราย
๑. รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
๒. อาจารย์สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ทราบ

-

๕

-

-สภา มก. ๔/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑๐
-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
๕. นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๕.๕

รายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศในเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๕.๖

รายงานสรุปผลการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา

ทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๕.๗

ทราบ
กองกิจการนิสิตรายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
กองแผนงานขอรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๕.๘

- จัดทําประกาศ
- เสนออธิการบดี ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑๑
-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑๑
-สภา มก. ๓/๒๕๕๖
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑๒
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มก. กับกรมวิชาการเกษตร

ทราบ

-

-

-

๖.๒

การดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการให้เป็นไปตามระบบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีผลกระทบจาก Power supply

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๖.๓
๖.๔

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้
๑) วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดกิจกรรม ASEAN
Cooking Day
๒) ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

๖

วาระที่
๖.๔
(ต่อ)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับกรมประมง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้แต่งตั้งกรรมการร่วม
ระหว่างคณะประมงและกรมประมงเรียบร้อยแล้ว โดยกรมประมง
จะจัดส่งบุคลากรมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงการ
ทํางานวิจัยร่วมกัน โดยจะพิจารณาดําเนินการสานต่องานวิจัยที่กรม
ประมงยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
๓) เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณานําผลการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาประกอบการพิจารณาในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕)

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

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

