สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

มหาวิทยาลัย

ประธานฯ แนะนํา รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นประธานสภาข้าราชการ มก.
รายงานความก้าวหน้าในการร่วมรับเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตน –
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลการดําเนินการเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้พื้นที่ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการจัดทําสถานีภาคพื้นดินดาวเทียม SMMS

ทราบ
ทราบ

แนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการที่พ้นกําหนดระยะเวลาและค้างนาน

ทราบ

๑.๘

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัย

การสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทราบ

๑.๙

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รายงานการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทราบ

๑.๑๐

กองวิเทศสัมพันธ์

๑.๑๑

มหาวิทยาลัย

สรุปการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค
ทราบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่ ๒๖
สรุปการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๔ มีแนวคิดในการจัดงาน คือ “๘๔ พรรษา ทราบ
เฉลิมราษฎร์ เกษตรศาสตร์สืบสานงานวิจัย” จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม
ถึงวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๙ วัน

๑.๑

ประธาน

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

ทราบ
ทราบ

ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑๒

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
จํานวน ๑๔๙,๙๗๑,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน
๘๒,๙๗๑,๐๐๐ บาท

๑.๑๓

มหาวิทยาลัย

๑.๑๔

ประธานฯ

๒

ประธานฯ

สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
และสหกรณ์ออมทรัพย์มก. จํากัด ประจําปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ๑๒ หน่วยงาน รวม ๑๕ รายการ
ตามที่กองแผนงานได้มีหนังสือแจ้งคณะ สถาบัน สํานัก ให้จัดทําคําของบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอให้
หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๕ หน้า
รายงานผลการประชุมหารือในการเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓.๑

มหาวิทยาลัย

๔.๑

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

๔.๒

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๓

คณะมนุษยศาสตร์

วาระที่
๔.๔

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

เรื่อง

ประธานฯ เสนอให้ทั้ง ๔ ศูนย์ มีการจัดสัมมนาโดยให้เชิญ
อาจารย์และนิสิตในคณะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูลพร้อม
ทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้ง หรือจัดสัมมนาในภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์รว่ มกัน
ทราบ
ทราบ
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ทราบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔)
เห็นชอบ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓

๒

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๕

คณะวนศาสตร์

๔.๖

คณะเกษตร

๔.๗

คณะศึกษาศาสตร์

๔.๘

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๔.๙

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๔.๑๐

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๔.๑๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วาระที่
๔.๑๒

๔.๑๓

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและ
การท่องเที่ยว แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผน ก แบบ ก ๑
และแผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการ
สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัตินํารายวิชา ๐๑๒๔๐๕๔๓ การอนุรักษ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สําหรับนิสิตที่ศึกษา
ในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕
เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา
๑.คณะบริหารธุรกิจ
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชา
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์
เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๒๐๔๕๕๙๑
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน
๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและ เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๔๘๐๔๔๓๑
อุตสาหกรรมเกษตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) ระดับ
บัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๒ คน
๓

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๑๔

มหาวิทยาลัย

๔.๑๕

มหาวิทยาลัย

๔.๑๖

กองกิจการนิสิต

๔.๑๗

คณะวิทยาศาสตร์

๔.๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๑๙

วิทยาเขตศรีราชา

๔.๒๐

คณะวนศาสตร์

๔.๒๑

คณะสังคมศาสตร์

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๔.๒๒

บัณฑิตวิทยาลัย

๔.๒๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๕.๑

กองคลัง

๕.๒

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๕.๓

มหาวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
และรายงานผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เสนอขออนุมัติปรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนออนุมัติโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

เสนอขออนุมัติใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อจดทะเบียนสมาคมนิสิตเก่า
วิทยาศาสตร์
เสนอขอปิดหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค และศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เสนอขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากโครงการส่งเสริมโอกาส
ศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อนุมัติ

เรื่อง

อนุมัติ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นในการ
บริหารโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒)
รายงานการจัดส่งยอดเงินคงเหลือประจําวัน ของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตบางเขน
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔๒ หน่วยงาน
คําอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
และตัวอย่างการพิมพ์

อนุมัติ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking และ www.4icu.org
เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑

ทราบ

๔

อนุมัติ
ทราบ
ทราบและถือปฏิบัติ

๖.๑

มหาวิทยาลัย

๖.๒

มหาวิทยาลัย

๖.๓

สํานักประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เรื่อง “การพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ”
คณะวิทยาศาสตร์ กําหนดจัดการบรรยายพิเศษ ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ
“บทบาทสถาบันการศึกษาบนความเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
หนังสือผลงานรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๕๓
โครงการรางวัลคุณภาพ มก.
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