สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

สํานักทะเบียนและประมวลผล

สรุปผล Admission ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทราบ

๑.๒

มหาวิทยาลัย

ทราบ

๑.๓

มหาวิทยาลัย

๑.๔
๑.๕

รองศาสตราจารย์เจษฎา
แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
มหาวิทยาลัย

ชุดโครงการเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ในวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องในวันวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ครบ ๗๔ พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีดําริให้มีการจัดทําชุด
โครงการเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าผลิตครูพันธุ์ใหม่ ๖ ปี โดยสนับสนุนและเร่งพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบรับนโยบาย
หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ

๑.๖

มหาวิทยาลัย

๑.๗

มหาวิทยาลัย

๑.๘

กองคลัง

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

ความก้าวหน้าโครงการรถรางสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กันยายน ๒๕๕๓ –
เมษายน ๒๕๕๔) โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนรถราง จากหน่วยงานต่าง ๆ
จํานวน ๒๕ คัน ราคาคันละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปรายการโครงการก่อสร้างผูกพัน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ –
๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ โครงการ รวมทั้งสิน ๒,๕๖๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท
สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ๑๔ หน่วยงาน รวม ๒๒ รายการ
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๖๑๗,๙๑๖ บาท
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๙

มหาวิทยาลัย

๑.๑๐

คณะมนุษยศาสตร์

๒.๑

มหาวิทยาลัย

๒.๒

มหาวิทยาลัย

๓.๑

คณะวิทยาศาสตร์

๓.๒

๓.๓

๑.คณะมนุษยศาสตร์
๒.คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
๔.คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
๕.โครงการสหวิทยาการ บัณฑิต
วิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์

๓.๔

มหาวิทยาลัย

๓.๕

วิทยาเขตกําแพงแสน

๓.๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการจัดส่งยอดเงินคงเหลือประจําวัน ของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตบางเขน
ทราบ
จํานวน ๔๒ หน่วยงาน ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมี ๓ หน่วยงานที่ยังไม่ได้
ดําเนินการจัดส่งรายงาน ได้แก่ คณะประมง คณะสังคมศาสตร์ และสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร
มอบหนังสือบทคัดย่อ “21st Annual Conference of Southeast Asian Linguistics ทราบ
Society Kasetsart University” ให้แก่กรรมการทุกท่าน
การพิจารณากําหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัตใิ นหลักการ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕)
เป้าหมายตามนโยบายการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปีการศึกษา เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อพิจารณา
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๓
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
เสนออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๔๙
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา เป็นวิชาบริการสําหรับหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
โครงสร้างการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบในหลักการโครงสร้างการบริหารการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารให้มีความชัดเจนในส่วนของ
วิทยาเขต
อนุมัติ
อนุมัติ

๓.๗

มหาวิทยาลัย

๔.๑

กรมบัญชีกลาง

วาระที่
๕.๑

หน่วยงานทีเ่ สนอ
มหาวิทยาลัย

การกําหนดมาตรการเพื่อแก้ไขกรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลภาระงาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํามาตรการในข้อ ๒ และ ๓
ขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
กรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการไปพิจารณา
ทบทวนโดยหารือร่วมกับสํานักงานกฎหมาย เพื่อกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทลงโทษอาจารย์ผู้สอนที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้นําข้อสรุปที่ได้เสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ทราบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หมวดมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐ : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรได้รับการประเมินผลทั้งจากภายในและ
ภายนอกเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร และเป็นหลักประกันถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นงบครุภัณฑ์
แบบปกติผูกพันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๔๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๘๐ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
จํานวน ๑๐๐ ล้านบาท และโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน จํานวน ๑๐๐ ล้านบาท

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

๓

ทราบ

