สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

มหาวิทยาลัย

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑.๔

มหาวิทยาลัย

๑.๕

๑.๖

ประธานอนุกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิต
สํานักบริการคอมพิวเตอร์

๑.๗

กองวิเทศสัมพันธ์

๑.๘

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ
มหาวิทยาลัย

๑.๙

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการทุนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม KU-TURPIF ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TURPIF)
ข้อตกลงการโอนงานบริการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินงาน
โครงการ “ห้องปฏิบัติการ DNA Technology”ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รายงานความก้าวหน้าการหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลโครงการการเรียน
ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานผลการประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปโครงการสัมมนาการปรับปรุงการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ของบัณฑิต

(ประธานฯ ให้ข้อสังเกตตามรายละเอียดในรายงานการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)
ทราบ

รายงานการจัดทําระบบศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย (Business Intelligence : BI)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกองวิเทศสัมพันธ์
สรุปการประชุมหารือ เรื่อง “การกําจัด ป้องกันนกและหนู” ในภาพรวมของพื้นที่และ
อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

(ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นตามรายละเอียดในรายงานการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งกําหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔ กําหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ทราบ
ทราบ
ทราบ
(ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงานการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑๐

มหาวิทยาลัย

ประธานฯ

สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๒ หน่วยงาน
รวม ๑๖ รายการ
การคัดเลือกนักแสดงสุนัขและแมว เพื่อแสดงละครเวที “Dog and Cat First on
stage”
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๑๑

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑.๑๒
๑.๑๓

(ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะตามรายละเอียดในรายงานการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)
ทราบ

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานมอบเอกสารให้แก่กรรมการ จํานวน ๓ รายการ

ทราบ

๒.

ประธาน

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

๓.๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน ๓๖ หน้า และครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน
๑๓ หน้า
เสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสัตว
แพทยศาสตร์
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือภัยพิบัติ

๓.๓

มหาวิทยาลัย

๓.๔

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เสนอขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
๒๕๕๔
เสนอขออนุมัตินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไปเปิดสอน ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๔

เรื่อง

ทราบ

ชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒

๓.๕

คณะศึกษาศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จํานวน ๒ หลักสูตร

๓.๖

คณะเกษตร

๓.๗

คณะบริหารธุรกิจ

๓.๘

คณะประมง

เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก
แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะประมง จํานวน
๓ หลักสูตร

๑. เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
๒. อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้นําเสนอสภา-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

๓.๙

คณะมนุษยศาสตร์

๓.๑๐

คณะวิทยาศาสตร์

๓.๑๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน
๒ หลักสูตร (หน้า ๒๐)
เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๒ หลักสูตร

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

วาระที่
๓.๑๒

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก
(๒) เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทาง
สัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒
๓

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

๓.๑๓

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓.๑๔

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

๓.๑๕

คณะศึกษาศาสตร์

๓.๑๖

คณะเกษตร กําแพงแสน

๓.๑๗

๓.๑๘

๑.คณะมนุษยศาสตร์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน
๔. คณะวิทยาการจัดการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๓.๑๙

วิทยาเขตศรีราชา

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๓.๒๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๒๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนอขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวน ๒ หลักสูตร
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
การขออนุมัติแก้ไขข้อความในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) หลักสูตร อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่มรายวิชา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชาเ
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘)
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนข้าม
อนุมัติ (ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นตามรายละเอียดในรายงาน
วิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)

๔

อนุมัติ
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มีข้อสังเกตว่าเพื่อให้การบริหารมีความ
คล่องตัว คณะควรมีระเบียบกลางสําหรับโครงการภาคพิเศษ
ให้ถือปฏิบัติร่วมกันได้

๓.๒๒

ศูนย์นานาชาติสริ ินธร เพื่อการ
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สํานักทะเบียนและประมวลผล

เสนอขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
ทราบ

๔.๓

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย

๔.๔

มหาวิทยาลัย

มาตรการการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิต
นักศึกษา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันต่างประเทศ

๔.๕

มหาวิทยาลัย

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔

ทราบ อนุมัติ (ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔)
ทราบ

๔.๖

วนศาสตร์-

การส่งต้นไม้เข้าประกวดในโครงการ “ต้นไม้มหานคร”

ทราบ

๔.๗

งานประชาสัมพันธ์

สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔

ทราบ

๔.๑
๔.๒

วาระที่
๕.๑

หน่วยงานทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัย

เรื่อง

ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การหมุนวงล้อรางวัลสลากกาชาด มก. ประจําปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

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

๕

ทราบ

