สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘

สรุปการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห#งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจําป4 ๒๐๑๔ (THE-AUR
2014)
กองวิเทศสัมพันธนําเสนอบทสรุปสําหรับผูBบริหารการสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ AC21 International Graduate Summer School ระหว#าง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรายงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Food Innovation Conference 2014 “Science and Innovation
for Quality of Life” ระหว#างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ - วันศุกรที่ ๑๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมนานาชาติไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
กองวิเทศสัมพันธรายงานผลการหารือกิจกรรมความร#วมมือระหว#าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธาณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หBองประชุม ๓
ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป4
กองวิเทศสัมพันธรายงานการเดินทางไปราชการของคณะผูBบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหว#างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ Shujitsu University เมือง Okayama ประเทศญี่ปุlน
ความร#วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน#วยงานในกลุ#ม
ประเทศเปmาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานการติดตามความกBาวหนBาในการเดินทางไปราชการต#างประเทศ
ของผูBบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหว#างช#วงเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๓๘ คน

วาระที่

เรื่อง

๑.๙

สํานักส#งเสริมและฝpกอบรม กําแพงแสน รายงานผลการดําเนินงาน
การใหBบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพของโรงพิมพ สํานักส#งเสริมและฝpกอบรม
กําแพงแสน
รองอธิการบดีฝlายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพรายงานการใชBพื้นที่
อาคารกองกิจการนิสติ ภายหลังทีก่ องกิจการนิสิตไดBยBายสํานักงานไป
ประจําที่อาคารระพีสาคริก ตั้งแต#เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารเพื่อความเปsนเลิศ โดย ดร.วิฑรู ย
สิมะโชคดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ในวันจันทรที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หBองประชุมกําพล
อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป4 มก. บางเขน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรายงานสรุปความร#วมมือระหว#างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรกับ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
(MAFF) ประเทศญี่ปุlน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรรายงานการเขBาร#วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยติดตามและพยากรณเศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)
เพื่อรายงานการลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน
การชี้แจงแนวทางการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และการกรอกขBอมูลดBานพลังงานและสาธารณูปโภค ประจําป4
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
บัณฑิตวิทยาลัยไดBรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ใหBจัดโครงการ “New Core to Core Program (CCP)”
หัวขBอ “Establishment of an International Research Core for
New Bio-research Fields with Microbes in Tropical Areas”
โดยกําหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ขึ้นระหว#างวันที่ ๑๐ - ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร ร#วมกับงาน Thailand Research
EXPO 2014
เอกสารผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยทีส่ รBาง
ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป4 พ.ศ. ๒๕๕๗
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วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐ หนBา
และครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๕ หนBา

รับรองรายงานการประชุม โดยไม#มีขBอแกBไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม5มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติเปƒดสอนโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)

๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษา- เพือ่ ทราบ
ศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
๒. อนุมัติใหBออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสติ
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณและ
ค#าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติโครงการฯ แลBว

๓

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๒

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปƒดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ)

๔.๓

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม# พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแกBไขหลักสูตรตามขBอสังเกตของ
อนุมัติ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพือ่ ทราบ
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
๒. อนุมัติใหBออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค#าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ#าย สําหรับนิสติ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง กําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณและ
ค#าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติโครงการฯ แลBว
อนุมัติ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๔

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒
-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓

วาระที่
๔.๕

๔.๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมตั ิ
อนุมัติ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรB ับผิดชอบหลักสูตร
(สมอ. ๐๘) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรB ับผิดชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป4 พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูBรับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ฉบับป4 พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต#าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปƒดรายวิชาใหม# จํานวน ๒๙ รายวิชา
อนุมัติ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปƒดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๒. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปƒดรายวิชา จํานวน ๑๘ รายวิชา
๓. คณะสถาป‡ตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปƒดรายวิชา จํานวน
๒ รายวิชา
๔. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปƒดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๕. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปƒดรายวิชา
จํานวน ๑ รายวิชา
๖. โครงการวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติเปƒดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๗. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัตเิ ปƒด
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๘. คณะเกษตร ขออนุมัติเปƒดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา และเพิ่ม
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๙. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๓ รายวิชา

๕

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจBงมติ
เสนอเลขานุการลงนาม

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๕
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๒๔
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๕
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๒๙
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๐
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๑
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๔.๖
(ต#อ)

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๒
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๓
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๓๔
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๓๖๖
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

๔.๗

การขออนุมัติปริญญาแก#ผูBสาํ เร็จการศึกษา ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑๒) ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖,๘๖๐ คน
ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕,๙๔๒ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙๑๘ คน

อนุมัติ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔.๘

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวBใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! วิทยาเขตศรีราชา
(ฉบับที่ ๒)

เห็นชอบ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๙

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจBงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

๖

-ฝlายเลขานุการ

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๖
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๓๖๕
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๗
-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๑

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐

๔.๑๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว! (ภาคพิเศษ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร!ศึกษา ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร!และพัฒนศาสตร! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร!ธรุ กิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร!
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!
การขออนุมัติกําหนดแนวปฏิบัติการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

๔.๑๕

การขออนุมัติหลักการการปรับปรุงโครงสรBางสํานักงานวิทยาเขต

๔.๑๖

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรBางองคกรของคณะและวิทยาลัยที่ยังไม#มี
การแบ#งส#วนราชการ เปsนภาควิชาใหBมีการแบ#งส#วนเปsนภาควิชา

๔.๑๑

๔.๑๒
๔.๑๓

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

เห็นชอบ ในหลักการและมีขBอเสนอแนะใหBมีการ
ปรับเปลีย่ น “ศูนย” ในกองบริการกลางสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนใหBเปsน “งาน” ยกเวBนศูนย
เครื่องจักรกลการเกษตรแห#งชาติ และใหBนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑. เห็นควรใหBสาขาวิชาที่เปƒดสอนหลักสูตรและ
มีนิสิตอยู#แลBวในป‡จจุบัน ปรับเปลีย่ นเปsนภาควิชา
ส#วนสาขาวิชาที่ยังอยู#ในขั้นตอนการขออนุมัติเปƒดสอน
หลักสูตรใหBดาํ เนินการในลักษณะโครงการจัดตั้งภาควิชา
ไปก#อนจนกว#าจะมีหลักสูตร นิสิต และมีความพรBอม
เสนอจัดตั้งเปsนภาควิชาต#อไป ตามหลักการของการปรับ
สถานะเปsนภาควิชาที่จะตBองมีหลักสูตรและมีนิสิต
ในสังกัด

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๓

-นําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้ง

-คณบดี มก.
๑๑/๒๕๕๗
๑๕ ก.ค. ๕๗

๗

-ฝlายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๖
(ต#อ)

๔.๑๗

การขออนุมัติปรับโครงสรBางคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน

๔.๑๘

การขออนุมัติปรับโครงสรBางคณะประมง

๔.๑๙

กองแผนงานรายงานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัตริ าชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป4งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖
การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดการแข#งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห#งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔๒

๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

๒. ขอใหBคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรพิจารณาทบทวนชื่อภาควิชา “เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร”
ทั้งนี้ ขอใหBหน#วยงานที่เกี่ยวขBองนําขBอเสนอแนะไป
ดําเนินปรับปรุงโครงสรBางองคกร แลBวนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง
เห็นชอบการปรับโครงสรBางคณะเกษตร และคณะเกษตร -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
กําแพงแสน โดยขอใหBคณะเกษตร กําแพงแสน
เพือ่ พิจารณา
ปรับเปลีย่ นชื่อ “สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ”
เปsน “ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ” เพื่อใหBเปsนไปใน
แนวทางเดียวกับคณะเกษตร และใหBโอนศูนย/ สถานีทมี่ ี
ภารกิจเฉพาะและมีความเกี่ยวขBองกับภาควิชาใดไป
สังกัดภาควิชานั้น โดยเปsนศูนย/สถานีภายใตBภาควิชาที่
ไม#กําหนดสถานภาพ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
คณบดีคณะประมงขอถอนเรื่อง
เห็นชอบ และใหBนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝlายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

จัดทําบันทึกแจBงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

การขออนุมัติค#าใชBจ#ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป4
อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๑,๓๖๐ บาท (สิบสี่ลBานสี่แสนหBาหมื่น
หนึ่งพันสามรBอยหกสิบบาทถBวน) เปsนงบอุดหนุนทั่วไป
วิทยาเขตศรีราชา ขออนุมัติหลักการใหBบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) อนุมัติ
เช#าพื้นที่โรงอาหารกลาง วิทยาเขตศรีราชา ขนาดพื้นที่ ๒๘๘ ตารางเมตร
อัตราค#าเช#าเดือนละ ๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อจําหน#ายสินคBาอุปโภคบริโภค
ภายใตBชื่อรBาน 7 - ELEVEN

จัดทําบันทึกแจBงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจBงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝlายเลขานุการ

๘

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๕

-สภา มก. ๗/๒๕๕๗
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๙
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๘๒
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๘๑
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๘๒๔
ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗

วาระที่
๔.๒๓

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค#าปรับต#าง ๆ
ของหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝlายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

มติคณะรักษาความสงบแห#งชาติ

ทราบ

-

-

-

๕.๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต#งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน หน#วยงานสนับสนุน
และวิทยาเขต ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๖ และเรื่อง แต#งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๖
(ร#าง) ตัวบ#งชี้ สกอ. สําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบป4การศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร#าง) ตัวบ#งชี้ สมศ. สําหรับประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
รองอธิการบดีฝlายวิชาการ รายงานผลการจัดกลุ#มวิจัย/วิชาการของคณะ
ในสังกัดวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๕

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานขBอมูลการยืนยันสิทธิ์ในระบบ
รับตรงผ#านเคลียริงเฮาส (Clearing-house) ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

๕.๖

แนวทางการมอบเหรียญใหBบณ
ั ฑิตเกียรตินยิ มและเหรียญเรียนดีแก#นสิ ิต
ที่มีผลการเรียนดี

ทราบ

-

-

-

๕.๗

โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตBนไมBมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป4
พ.ศ. ๒๕๕๗” ในวันเสารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก#อสรBางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป4 ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗
ประจําเดือนเมษายน และครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจําเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๓
๕.๔

๕.๘

๙

วาระที่
๕.๙

เรื่อง
รายงานกรณีอาจารยผูสB อนไม#ส#งหรือแกBไขคะแนนตามเวลาที่กําหนด
ในปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ป4การศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต+องดําเนินการ

ผู+ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ และมอบรองอธิการบดีฝlายบริหารทรัพยากร
บุคคลนําขBอเสนอแนะของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
ดําเนินการจัดทําเปsนประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อถือปฏิบตั ิ
ต#อไป

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม5มี)
๖.๑

การปรับปรุงโครงสรBางการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห#ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๑๐

