สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานที่ต้องดําเนินการ

การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ แนะนําผู้บริหารใหม่
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู ดํารงตําแหน่งในการ
บริหารเป็นประธานสภาข้าราชการ มก.
๒. อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารเป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พูนวศิน ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
พิธีมอบรางวัลส่งเสริมการวิจัย “ซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี
เพื่อผู้นํานักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” โดยคุณเมธ์วดี กาญจนจารี
นวพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา เป็นผู้มอบรางวัล
ให้แก่ รองศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ อารีกุล สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดําเนิน
“โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก” จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ปี
สํานักบริการคอมพิวเตอร์กําหนดเปิดใช้งานระบบประชุม
ทางไกล (Teleconference) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างวิทยาเขต

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบและร่วมแสดงความยินดี

-

-

-

ทราบ

ทราบ (โดยข้อชี้แจงจะปรากฏตามรายละเอียดในรายงาน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะมนุษยศาสตร์เป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนวิชาภาษา- การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
อังกฤษพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นปีสุดท้าย

-แจ้งทุกวิทยาเขต
และผู้เกี่ยวข้องทราบ

-รองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการ

-พิจารณาการจัดการเรียน -รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

- เริ่มดําเนินการตั้งแต่
การประชุมคณบดี
๓/๒๕๕๕
๖ ก.พ. ๒๕๕๕
-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษสรุปข้อมูล
โครงการวิจัยและรายชื่อนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากฝ่ายวิจัยมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๔

ทราบ (โดยข้อชี้แจงจะปรากฏตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

๑.๖

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดํา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กับ โครงการเคยูไบโอดีเซลและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านสบู่ดํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ (โดยข้อชี้แจงจะปรากฏตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

-นําข้อสังเกตไปพิจารณา
ดําเนินการ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

๑.๗

รายงานผลการประชุมหารือโครงการความร่วมมือกับ
บริษัทอมตะ คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กองแผนงานรายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กองวิเทศสัมพันธ์เสนอข้อมูลทุนการศึกษา จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และสํานักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ที่จะมอบให้กับประเทศไทย

ทราบ (โดยข้อเสนอแนะจะปรากฏตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
ทราบ

-นําข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการ
-

๑.๕

๑.๘
๑.๙

-นําข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

ทราบ

-

๒

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-รองอธิการบดี
ฝ่ายประสานงาน
โครงการพิเศษ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-สภาฯ มก.
๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๒
-คณะ สถาบัน
สํานัก
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-สภาฯ มก.
๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๓
-คณะ

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่
๑.๑๐

๑.๑๑

๑.๑๒

๑.๑๓
๑.๑๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่ออาสาสมัครโครงการ “ครัวอาสา มหาวิทยาลัย
ทราบ
กรุงเทพ ช่วยภัยน้ําท่วม” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหนังสือ
ขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มีจิตอาสา
เสียสละเวลา อุทิศแรงกายและแรงใจ ช่วยประกอบ
และบรรจุอาหารกล่อง พร้อมทั้งส่งมอบ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในโครงการ “ครัวอาสา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่วยภัย
น้ําท่วม” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม - ๑๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทราบ
เงินสํารองจ่าย ๑๐% และเงินยืมทดรองจ่ายของคณะ/
สํานัก/สถาบัน และรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบ
บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณาแนวทางการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาเขตภูมิภาค
กําหนดการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระหว่างวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม - วันพฤหัสบดีที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงานทรัพย์สิน กําหนดจัดงาน “เกษตรเทรดแฟร์...
๒๕๕๕ มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน”
ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ประตูพหลโยธินถึงประตูงามวงศ์วาน ๑

ทราบ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-แจ้งทุกหน่วยงานทราบ
วิธีปฏิบัติทางการเงิน

-กองคลัง

-

-เริ่มดําเนินการตั้งแต่
ภาคปลายปี การศึกษา
๒๕๕๔ และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ
ทุกรอบปีการศึกษา
-

-คณะ วิทยาเขต
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-

-

-

-แจ้งกําหนดการจัดงาน
และดําเนินการจัดงาน

-สํานักงาน
ทรัพย์สิน

-

วาระที่
๒

เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๒ หน้า และครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๘ หน้า

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

ให้ถอนเรื่อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักสูตรสองปริญญาจะต้องขออนุมัติในหลักการ
จากที่ประชุมคณบดี
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ผลการดําเนินงาน
-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะเกษตรเสนอขออนุมัติหลักการการจัดทําหลักสูตร
สองปริญญาระดับปริญญาเอก

๔.๒

การเสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
บรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

๔.๓

คณะเกษตรเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ แผน ก แบบ ก ๑
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๒
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑

-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

คณะมนุษยศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เสนอขออนุมัติหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
๑. ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑
และแบบ ๒.๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แผน ก แบบ ก ๒
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๕
๔.๖
๔.๗

๔.๘
๔.๙

๔.๑๐
๔.๑๑

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
๒. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

๕

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

ผลการดําเนินงาน
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๙
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๗
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๖
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๘
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๕
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๔
-วาระที่ ๗.๑

-ฝ่ายเลขานุการฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๒

คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเกษตรเสนอขอแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาจาก
๐๑๐๐๔๒๑๒ เป็น ๐๑๐๐๒๔๑๒ การผลิตสุกร

๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕

การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
๑. คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา
๑ รายวิชา
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
๔ รายวิชา
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา
๑ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา ๑ รายวิชา
๔. คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา
๑ รายวิชา
๕. คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา
๑ รายวิชา
๖. คณะเกษตร เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
๑ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาการอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ครั้งที่ ๓) จํานวน ๒๓๖ คน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-ประกาศฯ
ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ฝ่ายเลขานุการฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ

ผลการดําเนินงาน
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๓
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๔
-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๓

-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๖

มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลง
ปริญญาบัตรและการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา

๔.๑๗

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก. และคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ภาคฤดูร้อน เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
โครงการสัมมนาวิชาการอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติกําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขออนุมัติกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๔.๑๘
๔.๑๙

๔.๒๐

๔.๒๑

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
วิทยาเขตศรีราชาเสนอขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดกิจกรรมนิสิต

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
เห็นชอบมาตรการป้องกันการปลอมแปลงปริญญาบัตร
และการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาตามที่สํานักทะเบียน -เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
และประมวลผลเสนอ พร้อมทั้งมอบสํานักบริการคอมพิวเตอร์
และสํานักงานกฎหมายประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย
กับเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวให้ยุติการเผยแพร่ข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๒๑
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕

เนื่องจากวาระนี้มีข้อแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอให้
นําไปพิจารณาในการประชุมคณบดีในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อท้ายการประชุม ก.บ.ม.
ขอถอนวาระนี้ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาเขตบางเขน
อนุมัติ

-คณบดี ๒/๒๕๕๕
๑๖ ม.ค.๒๕๕๕
-วาระที่ ๓.๒
-คณบดี ๒/๒๕๕๕
๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๒.๑

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๘๓
ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕

-นําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-นําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ
-สํานักประกัน
คุณภาพ

๕.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการประเมินการจัด
ระดับมหาวิทยาลัยระดับอาเซียน (QS-AUR)
และระดับโลก (QS-WUR)

ทราบ

-ขอให้ผู้บริหารติดตาม
การรายงานข้อมูลนําส่ง
สํานักประกันคุณภาพ
ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๕

๕.๒

สํานักประกันคุณภาพสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

๕.๓

กองแผนงานและกองคลังรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
กองวิเทศสัมพันธ์สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Slovak University of
Agricultur in Nitra สาธารณรัฐสโลวัก
กองกิจการนิสิตรายงานจํานวนนิสติ ที่ผ่าน และไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ทราบ

-นําข้อมูลผลการประเมิน ทุกหน่วยงาน
ภายในไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผน
ประจําปีและการเสนอขอ
งบประมาณประจําปีถัดไป
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
-ฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อทราบ

๕.๔
๔.๕

ทราบ

-

-

-คณะวิชา
-ให้คณะดําเนินการ
สนับสนุนให้นิสิตทํา
กิจกรรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
ข้อบังคับฯ

ทราบ

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

๘

ผลการดําเนินงาน
-

-

-สภาฯ มก. ๑/๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๕
-

