สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปสาระสําคัญโครงการนําเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศของ
คณะกรรมการการศึกษา ณ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย : จากนโยบายสู่แผนพัฒนา
งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะ สํานัก
สถาบัน และวิทยาเขต ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาธุรกิจ

๑.๑

คณะกรรมการการศึกษา มก.

๑.๒

สํานักงานบริการวิชาการ

๑.๓

สํานักงานบริการวิชาการ

๑.๔

สํานักงานทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของงานทรัพย์สินทางปัญญาในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.๕

มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการจัดประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๓๐ รายการ
และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓๐ รายการ เพื่อให้คณะนําเป็นข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์

๑.๖

มหาวิทยาลัย

การปลอมแปลงปริญญาบัตร

๑.๗

มหาวิทยาลัย

ในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔ อธิการบดีและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มอบของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่กรรมการที่ประชุมคณบดี
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๓๔ หน้า
เสนอขออนุมัติสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด ประจําปี ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๘ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๘,๐๒๔,๔๕๐ บาท
(สิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒

ประธาน

๓.๑

มหาวิทยาลัย

๓.๒

มหาวิทยาลัย

วาระที่
๓.๓

หน่วยงานทีเ่ สนอ
ชมรมนิสิตเก่ามุสลิม

เรื่อง
เสนอขออนุมัติใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ประกอบการจัดตั้งสมาคมนิสิต
มุสลิม

ทราบ
ทราบ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อสังเกตตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อมูลและข้อสังเกตตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ (ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ

๓.๔

บัณฑิตวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ทํา
วิทยานิพนธ์ (แผน ก) และหลักสูตรที่ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน
นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Doctor of Philosophy Program in Park,
Recreation, and Tourism) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน
เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก
แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๐๑๕๒๐๑
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๒๑๐๔๑๔ และขอเพิ่มรายวิชา ๐๑๒๑๐๔๑๔
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๔๐๕๔๗

อนุมัติ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

๓.๕

คณะวนศาสตร์

๓.๖

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

๓.๗
๓.๘

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑. คณะเกษตร
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๙

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔) ระดับ
บัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๓๕๓ คน

๓.๑๐

โรงเรียนสาธิตฯ

๓.๑๑

คณะบริหารธุรกิจ

เสนอขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษาโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับโครงการภาคพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๖ โครงการ โดยขอให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๒

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดในรายงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๓.๑๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๑๓

คณะสังคมศาสตร์

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
อนุมัติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๒

๓.๑๔

สํานักงานทรัพย์สิน

เสนอขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ในซอย
พหลโยธิน ๔๕ ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
แผนการรับนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด และนิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๘

๓.๑๕

มหาวิทยาลัย

๓.๑๖

มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๔.๑

สํานักประกันคุณภาพ

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓

๔.๒
๔.๓

คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์ มก.

รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ

๔.๔

มหาวิทยาลัย

สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๒๖๓
ข่าว แยกเป็นประเภทข่าวสั้น จํานวน ๑๘๙ ข่าว และประเภทข่าวยาว จํานวน ๗๔
ข่าว

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

๓

อนุมัติ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา (ตามรายละเอียด ในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

