สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์
Webometrics ประจําเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่ในอันดับโลกที่
๓๔๐ อันดับเอเชียที่ ๖๒ อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ๔ และอันดับ
ที่ ๒ ของประเทศไทย ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้นจากการประกาศผลประจําเดือน
มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทํา
หนังสือรวบรวมนวัตกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี
แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีขอไม่รับเงินประจําตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในลําดับ
ที่ ๑๓๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
๒.๑

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(ใช้หลักสูตรร่วม)

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓

วาระที่

เรื่อง

๒.๑
(ต่อ)

๓. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะมนุษยศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒๗
รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และ
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
๒. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปิด
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา จํานวน ๒๕
รายวิชา
การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่
๑๕) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒,๔๐๓ คน ดังนี้
ระดับอนุปริญญา จํานวน
๔ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๒๕๗ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๑๔๔ คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AWN) เสนอขออนุมัติใช้พื้นที่
ติดตั้งอุปกรณ์ WI-FI ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๒

๒.๓

๒.๔
๒.๕

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติในหลักการการใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ WI-FI ของ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (AWN)
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗)

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๗๗
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๖

การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

๒.๗

การเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการ
อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แก่ ๑) รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
และ ๒) อาจารย์เดชรัต สุขกําเนิด
การขออนุมัติหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้สนใจบริหารจัดการเช่าพื้นที่อาคาร อนุมตั ิในหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้สนใจบริหาร
KU GREEN
จัดการเช่าพื้นที่อาคาร KU GREEN

๒.๘

ประธานฯ ขอถอนเรื่อง โดยขอให้นําไปพิจารณาใน
การประชุมคณบดี ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

-นําเสนอที่ประชุมคณบดี
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-คณบดี ๑๔/๒๕๕๗
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๓.๓
- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๔๗๓
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑

สํานักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทํารายงานสรุปผลการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admissions)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ขอให้ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสรุป
คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาใน ๑๐ อันดับแรก หรือ
๒๐ อันดับแรก ที่มีผู้เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักทะเบียน
และประมวลผลดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้าน
การศึกษา เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามา
เผยแพร่ต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่
๑. การสรุปจํานวนนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. การสรุปจํานวนและประเภทการรับนิสิตเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. การสรุปจํานวนและประเภทของหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓

-

-

-

วาระที่
๓.๒

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง
คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายบริการ
การศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล กําหนดจัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานฯ ขอถอนเรื่อง โดยขอให้สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลพิจารณาทบทวนจํานวนวันของการจัด
ฝึกอบรม และให้นํามาไปพิจารณาในการประชุม
คณบดี ในคราวต่อไป

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
๔.๑

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ทราบ
งานโครงการหลวง ๔๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ

-

-

-

๔.๒

ทราบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิค แฟร์” ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

-

-

-

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

๔

