สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-

-ทุกหน่วยงาน

-

๑.๑

ทราบ (โดยข้อชี้แจงจะปรากฏตามรายละเอียดใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ วันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคาร
ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๔ วัน

๑.๒

สรุปการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก
แห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยสรุปการหารือเรื่องงบประมาณ
และรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานผลการดําเนินงาน
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ที่ได้เปิด
ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑ ปี

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ทราบ (ประธานให้ข้อสังเกตตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

-ประชุมหารือแนวทาง
การเตรียมการเพิ่มเติม
การปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ

-รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ทราบ

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
รายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงาน
ฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย

ทราบ

-

-รองอธิการบดีฝ่าย
ประสานงานโครงการ
พิเศษ

-

๑.๓

๑.๔

๑.๕

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๒
-

วาระที่
๑.๖

๑.๗

เรื่อง
เกษตรศาสตร์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
แจ้งให้บุคลากรทราบทาง e-mail ดังนี้
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมวิชาการ
ระดับภูมิภาค เรื่อง “LCA AGRI-Food ASIA”
- บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ ได้รับคะแนนสูงสุด
จากการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
- นิสิตคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี “Accounting
Festival”
- โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน
- ปรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ตามเกณฑ์ Webometrics เดือนมกราคม
ค.ศ. 2012
คณะวิทยาศาสตร์กําหนดนโยบายด้านการวิจัย
Research PLEASE โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ
คือ บุคลากร (Personal) ห้องปฏิบัติการ
(Laboratory) เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(Equipment) การเข้าถึงข้อมูล (Access) วัสดุ
วิจัย (Supply) และความเชี่ยวชาญ (Expertise)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-แจ้งให้บุคลากรทราบ
ทาง e-mail ไปแล้วจึงนํามา
แจ้งที่ประชุมคณบดีและ
สภามหาวิทยาลัย

-

-

ทราบ (ประธานกล่าวเพิ่มเติมตามรายละเอียด
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งให้ทราบ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๑.๒.๓

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๘.๒
-

๑.๘

สรุปผลการหารือกับผู้แทน จาก Shizuoka
University

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๑.๙

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย

ทราบ

การดําเนินโครงการเชิงรุก

-ฝ่ายวิชาการ

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ในรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ของโครงการฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒๙ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติกําหนดค่าพาหนะ
เดินทางสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่ต้องเดินทางจากต่างวิทยาเขต
หรือบุคคลภายนอก ที่หน่วยงานได้เชิญมาทํา
การสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติปรับแผน
เพื่อบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙)

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๓

๔.๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอน
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ (โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
-จัดทําประกาศฯ ๒ ฉบับ
-เสนออธิการบดีลงนาม
ภายหลังสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติโครงการแล้ว

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๔
-ประกาศฯ ๒ ฉบับ
ลว. ๑๒ เม.ย.๒๕๕๕

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๓

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แผน ก
แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔
ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขออนุมัติเปิด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๔

๔.๕
๔.๖

๔.๗

๔.๘

คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๖

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑
-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
- วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕

๔

งานที่ต้องดําเนินการ

วาระที่
๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

เรื่อง
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
จาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาธุรกิจการเกษตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและ
ชื่อปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ การวางแผนพัฒนา แผน ก แบบ ก ๒
และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก ๒
และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติแก้ไข
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก.๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๘

อนุมัติ โดยให้แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ ๑
-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
เป็น “เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน ทราบและให้ความเห็นชอบ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๔

๕

วาระที่

๔.๑๓

๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์” และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขออนุมัติเพิ่มเติม อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนีย- และให้ความเห็นชอบ
บัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล
(ภาคพิเศษ) ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔

การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และเพิ่ม
รายวิชา ดังนี้
๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา
ใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๒. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติเปิดรายวิชา ๑ รายวิชา
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา
๑ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕) ในระดับ
และสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๔๖๗ คน
สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขออนุมัติ
หลักการแนวทางการดําเนินงานการรับเข้า
ศึกษาโครงการรับตรง ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม
คณบดี ตรวจสอบ รายวิชา ๐๑๕๐๖๖๑๑ การเปลี่ยน
แปรสัญญาณขั้นสูงในภาวะไม่สมดุลทางสรีรวิทยา
ของสัตว์ ควรใช้ชื่อภาษาไทยว่า “การเปลี่ยนแปร
สัญญาณขั้นสูงของสัตว์ในภาวะไม่สมดุลทางสรีรวิทยา”
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๔

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๑/
๔๔๓๘,๔๔๓๙,
๔๔๔๐
-ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
-สภาฯ มก.๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๓
-ประกาศฯ
ลว. ๒๒ มี.ค.๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ
๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/
๔๖๐๐ ลว. ๑๖ มี.ค.
๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๗

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง ประจํา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะกรรมการดําเนินการจัดการศึกษา
การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกฯ
เสนอขออนุมัติโครงการรับตรงการคัดเลือก
บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเสนอขอ
อนุมัติเลิกดําเนินการโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กองแผนงานเสนอขออนุมัติแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และรายงานผล
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติจัดตั้งสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๑๘
๔.๑๘
(ต่อ)
๔.๑๙

๔.๒๐

๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เสนอขอ
อนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน โดยขอจัดตั้งฝ่ายประสานงานวิจัย
และเผยแพร่ ขึ้นจากฐานงานเดิมในฝ่ายบริหาร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนอสภามหาวิทยาลัยและ
ให้ความเห็นชอบ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๑๓
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลออทิสติกฯ ให้จัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ ลว.
๑๔ มี.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒ /๔๔๔๑
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้ความเห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๗

อนุมัติ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้เสนอแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน ๑๘ หน่วยงาน จัดส่งแผนไป
ยังกองแผนงานภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๖๐๒
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ประธานฯ ขอถอนเรื่อง โดยจะนําไปหารือร่วมกับ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินการ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-หารือแนวทางการ
ดําเนินการ

-อธิการบดี
และรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๖
-

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติโอนย้ายหอจดหมาย
เหตุไปสังกัดสํานักหอสมุด เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ทั้งในด้านงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้โอนย้ายหอจดหมายเหตุไปเป็นหน่วยงาน
ภายใต้สํานักหอสมุด โดยมีสถานะเทียบเท่าฝ่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสนอขออนุมัติ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจยั ทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
กองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงานนําเสนอสรุป
ข้อมูลการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๓

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑๗

เนื่องจากการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มีผลกระทบต่อหลาย
หน่วยงาน จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลนําประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกับผู้อํานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ แล้วสรุปเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
อนุมัติ

-สรุปข้อมูลการจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

-กองการเจ้าหน้าที่

-คณบดี ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๕
๒ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๓.๑

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕

และธุรการ

๔.๒๔

๔.๒๕

๔.๒๖

๔.๒๗

คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
การจ่ายเงินค่าสมนาคุณเพิ่มพิเศษแก่สัตวแพทย์
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสัตว์
ต่างจังหวัด

๘

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๘

คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขออนุมัติกําหนด
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการศึกษา โดยให้
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ
ของโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขออนุมัติกําหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร
ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ ๓)
และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(ฉบับที่ ๔)
มหาวิทยาลัยเสนอขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน จํานวน
๗ โครงการ วงเงิน ๔๓.๒ ล้านบาท และสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จํานวน
๔ โครงการ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น ๖๓.๒ ล้านบาท
คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้ง
คณะวิทยาการสิ่งแวดล้อม

๔.๒๙

๔.๓๐

๔.๓๑

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕

เห็นชอบการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง
โดยขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด จํานวน
๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคาร
ยานพาหนะและปรับปรุงพื้นที่ วงเงิน ๓.๕ ล้านบาท
และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร
พร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน ๖๐ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น
๖๓.๕ ล้านบาท และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ ชื่อ “คณะสิ่งแวดล้อม (faculty of
Environment)” และให้นําเสนสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๙

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๓/๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๓.๑

๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

คณะทํางานโครงการพัฒนาเครื่องสีข้าว
ขนาดเล็กเพื่อชุมชนรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน

ทราบ

-

-

-

๕.๒

คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผล
การดําเนินงาน และรายงานฐานะการเงิน
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
รายงานสรุปผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพ
นิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน
และผู้อํานวยการสํานัก
รายงานผลการดําเนินโครงการประกวด
หน่วยงานพอเพียงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมฯ สรุป
การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์
ธรรมศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๔

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

วาระที่
๕.๗

เรื่อง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา
สรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการ
หนึ่งคณะ/สถาบัน/สํานัก หนึ่งกีฬา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

๑๐

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

๑๑

