สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

ทราบ

-

-

-

๑.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สร้าง “เกษตรกร
ปราดเปรือง” (Smart Farmer)
การเข้าเฝ้าเจ้าชายอากิฌิโนโนมิยะ ฟูมิฮิโต แห่งญี่ปุ่น

ทราบ

-

-

-

๑.๓

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย โดย QS ประจําปี 2013

ทราบ

-

-

-

๑.๔

เรื่องอื่น ๆ

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๒๕ หน้า และครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๑๗ หลักสูตร จาก ๘ คณะ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

๔.๒

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชาปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ
-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
- วาระที่ ๗.๑
-สภามก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
เสนออธิการบดีลงนาม
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

๔.๓

ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๓) ในระดับ
และสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๔๘๘ คน

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

๔.๔

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จํานวน ๔ หลักสูตร

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๕

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอขอ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ภาคปกติ โดยใช้หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

๔.๖

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร- อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ความเห็นชอบ

๔.๗

คณะเกษตร เสนอขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชา จาก
“๐๑๔๑๙๒๑๓ จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in
General Microbiology)” เป็น “๐๑๔๑๙๒๑๔ จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Fundamental Microbiology)”
ขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
จากสังกัดคณะวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม

๔.๘

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ

ประกาศ
ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕

-ฝ่ายเลขานุการ

สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๖.๑

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๖.๕

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๗.๓
สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
-วาระ ๗.๔

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๐๓๒
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

๔.๙

คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในคณะบริหารธุรกิจ

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ
ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕

๔.๑๐

มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตาม

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

สภาฯ มก. ๑๒/๒๕๕๕
๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕

๒

วาระที่

๔.๑๑

๔.๑๒

๔.๑๓

๔.๑๔

๔.๑๕

เรื่อง
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รอบ ๑๒ เดือน) ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๓๓ ตัวชี้วัด
สํานักทะเบียนเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-วาระ ๖.๘

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

- จัดทําประกาศฯ
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๒๐๓๒
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

คณะเกษตร ขออนุมัติหลักการให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เช่าพื้นที่ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร บริเวณชั้น ๖ อาคารวชิรานุสรณ์ ขนาด
พื้นที่ ๔๒๗ ตารางเมตร ระยะเวลาการให้เช่า ครั้งละไม่เกิน ๓ ปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

มหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณบดี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบและเห็นชอบ

-

๓

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๕.๒

กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์สําหรับ
ผู้บริหารที่ครบรอบวาระการดํารงตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๕.๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก

ทราบ

-

-

-

๕.๔

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ ทราบ
คณะวิชา สถาบัน สํานัก ปีการศึกษา ๒๕๕๔

-

-

-

๕.๕

พล.ร.อ.สุพิทย์ อํานวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
พร้อมคณะ เดินทางไปราชการ ณ Tokyo University of Marine
Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๐
- ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน
พาณิชยนาวี และกระชับความสัมพันธ์
กองการเจ้าที่ได้สรุปข้อมูลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ รอบเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

กองกิจการนิสิต ขอสรุปความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการปลูกผัก
และผลไม้ โดยจะดําเนินการใช้พื้นที่หลังตึกพักชายที่ ๕ เพิ่มเติมใน
การดําเนินโครงการต่อไป
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขอรายงานผลการดําเนินงาน
“โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. แบบบูรณาการ”
(ต่อเนื่อง) กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจําเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กองคลัง ขอสรุปรายงานการจัดส่งเงินคงเหลือประจําวัน
ของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตบางเขน จํานวน ๔๐ หน่วยงาน
ประจําเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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๕.๖
๕.๗
๕.๘

๕.๙
๕.๑๐

๔

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

๕

