สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
(วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

ประธาน

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓

มหาวิทยาลัย

๑.๔

รองวิจัย

๑.๕

มหาวิทยาลัย

๑.๖

มหาวิทยาลัย

๑.๗

มหาวิทยาลัย

วาระที่
๑.๘

หน่วยงานทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัย

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
การพิจารณารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปสาระสําคัญจากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
แบบไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องดวงกมล
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
บทความเรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันนโยบายสาธารณะ และมหาวิทยาลัย
ของไทย” เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคอลัมน์กระแสทัศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ฉบับวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
การประชุมหารือของคณะทํางานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน
ประกอบการประเมิน ในแต่ละรอบปีของการบริหาร

เรื่อง
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ KTH (The Royal Institute of Technology) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

๑.๙

มหาวิทยาลัย

๑.๑๐

มหาวิทยาลัย

๑.๑๑
๑.๑๒

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัย

๑.๑๓

ข้อมูลแจ้งให้บุคลากรทราบผ่าน e-mail จํานวน ๒ เรื่อง
๑) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้รับรางวัลพระราชทานหน่วยงานดีเด่น
ของชาติประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาพัฒนาสังคม
๒) ความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
สรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักงานอธิการบดี รางวัล
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทราบ

ทราบ
ทราบ

วิทยาเขตกําแพงแสน

สรุปผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุของคณะ/สถาบัน/สํานัก จํานวน
๒๙ หน่วยงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลการดําเนินโครงการ “เที่ยวไม่ต้องไกล ไปกําแพงแสน”

ทราบ

๑.๑๔

มหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทราบ

๑.๑๕

มหาวิทยาลัย

แนวทางการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

ประธาน

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๔ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

๒

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒

๔.๑

มหาวิทยาลัย

๔.๒

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๔

คณะเศรษฐศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๔.๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

วาระที่

หน่วยงานที่เสนอ

การมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา แด่ Professor
Dr. Jaroslav HLUŠEK อธิการบดีแห่ง Mendel University สาธารณรัฐเช็ก

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์สําหรับส่วนกลางเพื่อมอบให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
ประมุขของต่างประเทศ บุคคลสําคัญ และนักวิชาการชั้นนํา
จากต่างประเทศ โดยสามารถนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนํากลับไปให้
คณะเจ้าของปริญญาเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเป็นนโยบายเชิงรุกทางด้านต่างประเทศ ดังนั้น
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นํา
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จานวน ๑ หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๑ หลักสูตร
นอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่
๑.ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพัฒนาสังคม แบบ ๒.๑หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อพิจารณา
๒. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
๒. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตร
และสื่อสารการศึกษา ๑ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕ถ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอการขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อพิจารณา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓

๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๘

โครงการสหวิทยาการระดับ
เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
บัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
เสนอขอชะลอการใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวนศาสตร์

เสนออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๐๕๕๒๗
เสนออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ๒ รายวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๑๑๙๕๑๕
เสนออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๓๗๕๙๓๑๒
เสนออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ ดังนี้
- เปิดรายวิชา ๐๑๓๐๕๕๗๗
- เปิดรายวิชา ๐๑๓๐๕๕๘๔
เสนออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๐๕๕๒๗

๔.๙

สํานักทะเบียน

มาตรการ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของ มก.

๔.๑๐

คณะมนุษย์ศาสตร์

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์

๔.๑๑

สํานักทะเบียนและประมวลผล

เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการทดสอบวิชาการเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาบุคคล
เพื่อเป็นหน่วยงานบริการวิชาการของสํานักฯในการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่องค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
องค์กรอิสระ และสังคมโดยกว้าง

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

๔.๑๒

สํานักงานประกันคุณภาพ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ครั้งที่
๑๖/๒๕๕๕)
เห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ครั้งที่
๑๖/๒๕๕๕)
อนุมัติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยสํานักงานมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๔.๑๓

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการ เสนอขออนุมัติโครงการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๐ และหลักการค่าใช้จ่าย อนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเก็บค่าลงทะเบียนของ
ประชุมทางวิชาการ
การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๐
ผู้เสนอผลงานมากกว่า ๑ เรื่อง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน อาจพิจารณาจัดเก็บ
ในอัตรารายบุคคล

๔.๑๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

การขออนุมัติงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๕๔ กําหนด
จัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๕๔ ในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาท
เกษตรศาสตร์กําแพงแสน” ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติ

๔.๑๕

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

๔.๑๖

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

๔.๑๗

คณะเกษตร

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม อนุมัติ
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัดคณะเกษตร

๔.๑๙

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

๕.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

ทราบ

๕.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต

ทราบ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕.๓

กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมนานาชาติ ในสาขาต่าง ๆ ประจําปี ๒๕๕๕
มาเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ

ทราบ

๕.๔

กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

ทราบ

๕

๕.๕

คณะศึกษาศาสตร์

การปรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ส่วนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ทราบ

๕.๖

กองคลัง

รายงานการจัดส่งยอดเงินคงเหลือประจําวัน ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔๒ หน่วยงาน

ทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๖

