สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐

ประธานฯ แนะนํา รองศาสตราจารยประดนเดช นีคะคุปต ดํารงตําแหน'ง
ในการบริหารเป+นผู.อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร ตั้งแต'วันที่ ๒๔
พ.ศ. ๒๕๕๖
รองอธิการบดีฝ3ายวิเทศสัมพันธรายงานการเข.าร'วมประชุมสถาบัน
ขงจื๊อโลก ครั้งที่ ๘ ณ กรุงป<กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห'งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ และการ
ประชุมสามัญของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห'งภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการติดตามการจัดส'งรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายงานสรุปการนําเสนอ International Workshop on UI
Greenmetric 2013 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
นโยบาย เป_าหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
โครงสร.างของหน'วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับของรัฐ
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการในการกระตุ.นการขอตําแหน'งทางวิชาการ
และเขียนเอกสารทางวิชาการ/วิจยั
โครงการเปcดบ.านคณะสัตวแพทยศาสตร

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๑.๑๑

การเสนอชื่อผูส. มควรได.รับรางวัล “นักวิทยาศาสตรดีเด'น” และรางวัล
“นักวิทยาศาสตรรุ'นใหม'” ของมูลนิธิส'งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมถ

ทราบ และขอให.ทุกหน'วยงานนําไปพิจารณาและเสนอ
ชื่อบุคคลที่สมควรได.รับรางวัลที่รองอธิการบดีฝ3ายวิจยั
ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมเสนอ
มูลนิธิส'งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมถ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม'มีข.อแก.ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๕ หน.า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม4มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒
๔.๓

๔.๔

๔.๕

ขออนุมัติเปcดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ขออนุมัติเปcดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานชีวภาพ (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ขออนุมัติเปcดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา
คณะสิ่งแวดล.อม ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล.อม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ราย จากเดิม “ผู.ช'วยศาสตราจารย ดร.ฐิติมา
รุ'งรัตนาอุบล” เปลี่ยนเป+น “อาจารยภาสิณี วรชนะนันท”
คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม' จํานวน ๒ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๒๐๘๔๒๓
- รายวิชา ๐๑๒๐๘๔๒๔

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓

๒

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

วาระที่

เรื่อง

๔.๖

อนุมัติปริญญาแก'ผู.สําเร็จการศึกษาประจําปHการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔)
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๔๗ คน
- ดุษฎีบัณฑิต ๒๕ คน
- มหาบัณฑิต ๒๘๔ คน
- ปริญญาตรี ๓๓๘ คน
คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข.าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เสนอขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม' จําแนกตามระดับ
ปริญญา และวิทยาเขต ปHการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ระยะ ๔ ปH)
สํานักบริการคอมพิวเตอร ขอให.ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปH พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ และ
แผนแม'บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปHงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
สํานักส'งเสริมและฝkกอบรม ขออนุมัติปรับโครงสร.างองคกร โดยขอยุบรวม
ฝ3ายจากเดิม ๖ ฝ3าย เหลือ ๔ ฝ3าย คือ รวมฝ3ายส'งเสริมและเผยแพร'กับ
ฝ3ายฝkกอบรม เป+น “ฝ3ายฝkกอบรมและเผยแพร'วิชาการ” รวมฝ3ายโรงพิมพ
กับฝ3ายพัฒนาสื่อการส'งเสริม เป+น “ฝ3ายสื่อการส'งเสริม” และขอ
ปรับเปลีย่ น “ฝ3ายบริหารธุรการทัว่ ไป” เป+น “สํานักงานเลขานุการ”
และ “ฝ3ายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรฝkกอบรม” เป+น “ฝ3ายวิชาการ”
การโอนย.ายสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ไปเป+นหน'วยงาน
ในกํากับดูแลของคณะมนุษยศาสตร

๔.๗
๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

อนุมัติ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

เห็นชอบ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
อนุมัติต'อไป
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๕
สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๖

เห็นชอบ และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
อนุมัติต'อไป
เพือ่ พิจารณา

ผลการดําเนินงาน

มีมติให.ถอนเรื่อง โดยมีข.อเสนอแนะในรายงานการ
ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๗
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗

๑ เห็นชอบให.โอนย.ายสํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร เป+นหน'วยงานในกํากับดูแลของ
คณะมนุษยศาสตร และให.นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
๒. อนุมัติให.แต'งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตรเป+น
ผู.รักษาราชการแทนผู.อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร ตั้งแต'วันที่ ๑๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป+นต.นไป และให.คณะมนุษยศาสตร
ดําเนินการปรับโครงสร.าง และนําเสนอโครงสร.างของ
หน'วยงานให.ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต'อไป

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ3ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๑
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๘
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗

๓

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

๔.๑๖

๔.๑๗

๔.๑๘

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติจดั ตั้ง “สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬา
ภรณ” (Chulabhorn Satellite Receiving Station) เป+นศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติจดั ตั้งหน'วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางแม'เหล็ก
ขั้นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

อนุมัติ

ขออนุมัติขยายวันการจัดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ จากเดิมวันที่
๔ - ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป+นวันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมจํานวน ๔ วัน
การขออนุมัติงบประมาณค'าใช.จ'ายงานเกษตรแฟร ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๗
เป+นงบอุดหนุนทั่วไป

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย
-เสนออธิการบดีลงนาม
จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

อนุมัติ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ3ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๗

-ฝ3ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๗

-ฝ3ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๗๖
๙ ม.ค. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๗๕
๙ ม.ค. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๖๑
๑๓ ม.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

สถาบันค.นคว.าและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขออนุมัติหลักการให.โครงการ อนุมัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีของน้ําตาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เช'าพื้นที่ภายในอาคารอมรภูมริ ัตน ชั้น ๔
ห.อง ๔๓๐, ๔๓๓, ๔๓๔ และห.องโถง ขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๐๕ ตารางเมตร
อนุมตั ิ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการเข.าร'วม
โครงการสหกิจศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคฤดูร.อน
พ.ศ. ๒๕๕๗

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

- จัดพิมพประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๕๗

ให.ถอนเรื่อง และมอบกองกิจการนิสิตนํากลับไป
พิจารณาทบทวนใหม' โดยมีข.อสังเกตในรายงานการ
ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๙
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

- จัดพิมพประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ3ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๕๗

กองกิจการนิสิต ขออนุมัติประกาศฯ เรื่อง การจัดบริการเพื่อสนับสนุน
การศึกษาสําหรับนิสิตพิการ และนิสิตโครงการดําเนินการจัดการศึกษา
การวิจัยติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสติ ที่มีความบกพร'องทางการ
เรียนรู. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราค'าธรรมเนียมแบบเหมาจ'าย
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ

๔

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๙

โครงสร.างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

มอบหมายให.รองอธิการบดีวิทยาเขตไปพิจารณา
ทบทวนการปรับปรุงโครงสร.างใหม' แล.วนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

-จัดทําบันทึกแจ.งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ3ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๔
๒๘ ม.ค. ๒๕๕๗

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

๕.๕
๕.๖

๕.๗
๕.๘

สรุปวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู.อํานวยการ
สถาบัน และผู.อํานวยการสํานัก จํานวน ๙ ราย
รายงานผลการเดินทางไปราชการต'างประเทศของผู.บริหาร
ศูนยวิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหารจัดประชุมระดับนานาชาติ
เรื่อง “Agriculture and Food Deans Meeting” ระหว'างวันที่
๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห.องประชุมกําพล อดุลวิทย
ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปH มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
บัณฑิตวิทยาลัยรายงานสรุปผลงานของผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกที่ได.รับการตีพิมพเผยแพร' ปHการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
วิทยาเขตกําแพงแสนรายงานความก.าวหน.าการเป+นเจ.าภาพจัดการแข'งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห'งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ “นนทรีเกมส” ระหว'าง
วันที่ ๑๕ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก'อสร.างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปH พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กองกิจการนิสิตรายงานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่อ'านหนังสือ
ผ'านสื่อต'าง ๆ ๔ ช'องทาง

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕

วาระที่
๕.๙

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน รายงานข.อมูลจํานวนผู.เข.าชมงานเกษตรกําแพงแสน ทราบ
ประจําปH ๒๕๕๖ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๙,๓๕๙ คน

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม4มี)
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ+าน Account Nontri

๖

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

