สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. แผนการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. สรุปผลงาน รางวัลเดน มก. ประจําป 2552 มหาวิทยาลัยขอ
ประมวลสรุปผลงานรางวัลตาง ๆ ทีค่ ณาจารย บุคลากร นิสิต ไดรับ
ตลอดป 2552 รวมถึงผลงานเดนทีม่ ีผลกระทบสูงตอประชาชนและ
สังคม ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552
3. รายงานรายรับ - รายจายอาคารทีจ่ อดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย รายรับ - รายจาย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2552
4. รายงานความคืบหนาของงานกอสราง จํานวน 5 รายการ
5. รายงานความคืบหนาการดําเนินการโครงการกอสรางสนามกีฬา
จังหวัดนครปฐม
6. รายงานการไปรวมบรรยายของมูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
7. การบันทึกเทปและสัมภาษณโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพ
ของคลองลัดโพธิ์
8. รายชือ่ อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะดานสําหรับการใหขอมูลสัมภาษณแกสื่อมวลชน และ
รายการโทรทัศน ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวม 78 คน
9. สรุปขั้นตอนการดําเนินงานขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

2

คณะเศรษฐศาสตร

3

กองกลาง

4

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

5

คณะวิทยาศาสตร

6

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. สรุปผลการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 22 - 23 ธันวาคม พ.ศ.
2552
11. รายงานการศึกษาดูงานดานการวิจัยในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
12. สรุปการติดตามงานกอสรางปรับปรุง ประจําป 2552
13. การจดทะเบียนขอบังคับสหกรณกําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบ
ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
การขอปรับคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดวยเงินรายได

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ โดยใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานในการปรับคาตอบแทน เพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวดวยเงินรายไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน
ที่ประชุมรับทราบ และมอบผูเกี่ยวของดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

การขออนุมัติจัดตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเกษตรแบบมีสัญญา เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
ขออนุมตั ิปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
วิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 4 รายวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)

2

ลําดับ
6
(ตอ)

7

8

9

10

11

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (นานาชาติ) และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
(นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550
- 2554)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะบริหารธุรกิจ
การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการผลิต และสาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 จํานวน 4 หลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุง เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา เปน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ทางการศึกษา
คณะเกษตร กําแพงแสน
การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุงพันธุสัตว และขอปรับเปลีย่ นอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเกษตร
1. การขออนุมัติเปดรายวิชา 01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม
และ 01009413 ทรัพยากรดินเขตรอน
2. การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01009112 วิทยาศาสตรทางดิน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01520445 เครื่องมือเทคนิคการสัตวแพทย และ 01520446 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร

3

อนุมัติ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

อนุมัติ โดยใหแกไขเปนหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 และใหนําเสนอสภาฯ
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
มติอนุมัตแิ ละใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ รับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
12 คณะมนุษยศาสตร

13

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

14

กองกิจการนิสิต

15

สํานักทะเบียนและประมวลผล

16

กองการเจาหนาที่

17

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว
วิทยาเขตกําแพงแสน

18

เรื่อง
การขออนุมัติยกเลิกรายวิชา 01387348 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พุทธศาสนา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 4)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 12 คน มหาบัณฑิต 315 คน และบัณฑิต 30 คน
รวมจํานวน 357 คน
การขออนุมัติขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมัคร และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนิน
การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการรับนักเรียนดีเดน จากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณารับเยาวชนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการเพื่อเด็กและ
เยาวชน ประจําป 2552 หรือ PTT Youth Camp 2009 เพื่อเขาศึกษาตอ
ในสถาบันการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
การสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการ
โดยใชเงินรายไดของหนวยงานสมทบ
การขออนุมัติตั้งชือ่ สวนพรรณไม และหอพักนิสิต สถานีวิจัยทับกวาง
โดยใชชื่อบูรพาจารย

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ พือ่ รับทราบและใหความเห็นชอบ
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ พือ่ รับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
อนุมัติ และขอใหสํานักงานกฎหมายตรวจสอบความถูกตองของชื่อคณะในวิทยากําแพงแสน
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กอนดําเนินการออก
ประกาศฯ ตอไป

4

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
19 คณะสังคมศาสตร

20

กองแผนงาน

21

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
กองวิเทศสัมพันธ

22

23
24

สํานักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ
สรุปกิจกรรมและผลการเจรจาความรวมมือทางวิชาการรวมกับ
National Chung Hsing University และ National Pingtung University
of Science and Technology,สาธารณรัฐไตหวัน
สรุปโครงการฝกอบรม “นิสิตวิเทศอาสา”
สรุปสาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 2/2553
แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ
ที่ประชุมทราบและถือปฏิบตั ิ

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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