สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘
๑.๙

ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่ากระทรวง
ศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กองกลางนําเสนอกําหนดการงานพิธีการ ประจําปี ๒๕๕๕
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอของบอุทกภัย
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัย
สรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรุปความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรุปการเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ

โครงการศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร (ATC) รายงานความ
ก้าวหน้าโครงการศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
บทความของรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี ภาควิชา

ทราบ

-

-ทุกหน่วยงาน

-

ทราบ

-

-ทุกหน่วยงาน

-

ทราบ

-

-ทุกหน่วยงาน

-

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โดยข้อมูลจะปรากฏตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

-แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบ
วิธีการใช้จ่ายเงิน

-ฝ่ายการเงิน และ
ทรัพย์สิน

-รองฯ การเงินและกองคลัง
ชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบ
เกี่ยวกับใช้จ่ายเงินภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม
-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๕
-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๕
-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๓

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โดยข้อมูลจะปรากฏตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประธานฯ ขอให้พิจารณารวมโครงการศูนย์รวม
เทคโนโลยีการเกษตร (ATC) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วย
ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะ (โดยข้อเสนอแนะจะปรากฏ

-นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา -วิทยาเขต
กําแพงแสน

-

-นําข้อเสนอแนะไปพิจารณา -คณบดีทุกคณะ

-

วาระที่

๑.๑๐

๑.๑๑

๑.๑๒

๑.๑๓
๑.๑๔

เรื่อง
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง โลภโง่โกรธหลง นิทานน้ําท่วม จากคอลัมน์
สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
และวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยสรุปรายงานการก่อสร้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๗ หน่วยงาน รวม ๑๒ รายการ รวมเงินทั้งหมด
๒,๕๔๗,๗๑๕,๓๘๔.๖๐ บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเจ็ด
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)
มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้บุคลากรทราบทาง e-mail ดังนี้
๑) ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลื่อนอันดับในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
๒) คณะกรรมการชุดใหม่ สอ.มก. การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
และการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
๓) การมอบรางวัล โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก ได้รับรางวัลส่งเสริมการวิจัย
“ซิวเสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นํานักวิจัยดีเด่น” เพื่อดําเนิน
“โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก”
มหาวิทยาลัย คว้าอันดับ ๑ ของประเทศ จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometrics มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔
ซึ่งมีการประกาศผลการจัดอันดับปีละ ๒ ครั้ง คือ เดือนมกราคม
และเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยรายงานการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง
บางเขน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
รวมเป็นเงินทั้งสิน ๑๐๖,๔๖๖,๗๖๑.๐๐ บาท
สํานักงานบริการวิชาการรายงานสถานภาพโครงการพัฒนา
วิชาการ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการดําเนินงานทั้งหมด จํานวน ๑,๒๓๘

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

- มหาวิทยาลัยแจ้งให้
บุคลากรทราบทาง E-mail
แล้วจึงนํามาแจ้งที่ประชุม
คณบดี

-

-

ทราบ

- เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๒

ทราบ

- เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ทราบ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการให้ข้อมูล
เพิ่มเติม (โดยข้อมูลจะปรากฏตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระแจ้งให้ทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๗
-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๕

๒

วาระที่

๑.๑๕

๑.๑๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ รวมงบประมาณเป็นจํานวน ๓,๙๒๕,๑๓๑,๕๐๒.๙๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)
บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
ทราบ
กองคลังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ รายการค้า
และบันทึกบัญชี ปี ๒๕๕๔ จะดําเนินการในเวลา ๑๕.๐๐ ๑๘.๐๐ น. ทุกวันทําการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนิสิต
ทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๑. หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการ
ทุกท่าน
๒. งาน “เกษตรเทรดแฟร์ ๒๕๕๕ ...มหกรรมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๔ -๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๕

งานที่ต้องดําเนินการ

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตั่งแต่ ๑๕ ก.พ. – ๓๑ มี.ค.
๒๕๕๕

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-กองคลัง

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๓๑ หน้า และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๒ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๑

คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ (โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
- จัดพิมพ์ประกาศ ๒ ฉบับ
- เสนออธิการบดีลงนาม
ภายหลังสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติโครงการแล้ว

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๓
-ประกาศฯ ๒ ฉบับ
๒๙ ก.พ. ๒๕๕๕

๔.๒

คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา เสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
๑ รายวิชา และเปลี่ยนรหัสรายวิชา ๑ รายวิชา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม
-จัดทําประกาศฯ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑
-สภาฯ มก.๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๖
๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕
-สภาฯ มก. ๒/๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๓
-ประกาศฯ ๓ ฉบับ
๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕
-ประกาศฯ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๑๕
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕
-ประกาศฯ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕

๔.๓
๔.๔

๔.๕

ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณาอนุมัติปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔) ในระดับ
และสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๕๙๙ คน

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

๔.๖

คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เชี่ยวชาญเฉพาะทางทฤษฎีจํานวน การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ
และการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

อนุมัติ

๔.๗

คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
การขออนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑

อนุมัติ

๔.๘

อนุมัติ
๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๕
ลว. ๑๐ ก.พ ๒๕๕๕
-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๖๑
ลว. ๑๐ ก.พ ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศฯ ๒ ฉบับ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ ๒ ฉบับ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ ๒ ฉบับ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ ๒ ฉบับ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ ๒ ฉบับ
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕

เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษา
และมอบฝ่ายวิชาการนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการการเปิดหลักสูตร
ในลักษณะ Combined Degree และศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับสัดส่วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อนิสิตเทียบกับ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูล

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๖๑
ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๕

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
๔.๙

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขออนุมัติ
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

อนุมัติ

๔.๑๐

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔.๑๑

คณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา
โครงการสหกิจศึกษาเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
สํานักการกีฬาเสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรม
กีฬาสํานักการกีฬา การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา
และการส่งเสริมนักกีฬาทีมชาติไทย และเยาวชนทีมชาติไทยที่ได้
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของสํานักการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ขอหารือเกี่ยวกับการกําหนด
ความหมายของ “หลักสูตรพหุวิทยาการ”(Multidisciplinary
Program) และแนวทางปฏิบัติ

ประธานฯ หารือที่ประชุมและขอถอนเรื่อง เพื่อให้การ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน เป็นภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย และมอบสํานักงานกฎหมายนําไป
พิจารณาในรายละเอียดโดยการกําหนดค่าตอบแทน
การสอน ควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน แล้วนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป
อนุมัติ

๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔

๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรใน
เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยวิธี
หลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๕.๒

การปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๕.๓

สํานักประกันคุณภาพสรุปผลการประเมินความคิดเห็น
ต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.)
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔

ทราบ และประธานฯ มอบสํานักประกันคุณภาพสรุป
ความคิดเห็นต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ เสนอสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) พิจารณา และเสนอให้มีการ
จัดประชุมสัมมนา โดยนําคณะที่มีผลการดําเนินงาน
โดดเด่น เช่น คณะวิทยาศาสตร์ นําทีมงานมาให้ความรู้
เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างในการดําเนินงาน แก่ทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สรุปความคิดเห็นต่อระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
เสนอ สมศ.
-จัดประชุมสัมมนา

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

๖

-สภา มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๒

-สภา มก. ๒/๒๕๕๕
๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๔
-สํานักงานประกัน
คุณภาพ

