สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม, ๙ พฤษภาคม และ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
หน่วยงานทีเ่ สนอ
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๑

ประธาน

๑.๒

คณะเกษตร

๑.๓

มหาวิทยาลัย

๑.๔

คณะกรรมการจัดงานเกษตร
แฟร์

๑.๕

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

๑.๖

สํานักบริการคอมพิวเตอร์

๑.๗

กองแผนงาน

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง (สอท. ภาคกลาง) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาคกลาง โดยใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัย
ของชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพมหานคร
รายงานความก้าวหน้าการประสานงานการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
รายงานรายละเอียดโครงการก่อสร้างโดยใช้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และการชําระหนี้สําหรับอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลาง
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม ICT CAMP ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การตรวจสอบเรื่องจดหมายหลอกลวง (Phishing mail) โดย สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สรุปการติดตามการก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔ หน่วยงาน
๒๒ รายการ รวมวงเงินทั้งหมด ๒,๑๐๒,๐๔๕,๖๒๑.๒๓ บาท

เรื่อง

ทราบ

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๘

กองคลัง

๑.๙

มหาวิทยาลัย

๑.๑๐

สํานักทะเบียนและประมวลผล

๑.๑๑
๑.๑๒

รองศาสตราจารย์ลิลลี่
กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์

๑.๑๓

มหาวิทยาลัย

๑.๑๔

กองกิจการนิสิต

๑.๑๕

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

รายงานการจัดส่งงบการเงินของโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑๔๓ โครงการ โดยมีคณะที่ได้ดําเนินการ
จัดส่งงบการเงินแล้ว จํานวน ๑๒๔ โครงการ ขอผ่อนผันการจัดส่ง จํานวน ๘ โครงการ
และยังไม่ได้จัดส่ง จํานวน ๑๑ โครงการ
สรุปการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน
ราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ และให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ขอเปิดรายวิชาภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปวงเงินครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเบื้องต้น จํานวน ๒๓ หน่วยงาน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๖๐ ล้านบาท
สรุปการจัดโครงการของกองกิจการนิสิต ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๐
“คาวบอยเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม้โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง

ประธานฯ ขอให้คณะที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งงบการเงิน จํานวน
๑๑ โครงการ เร่งดําเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังกองคลังโดยเร็วด้วย
ทราบ
ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อสังเกต รายละเอียดในรายงานการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔)
ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวดําเนินการ ตามเสนอ
ทราบ (ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔)
ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒

๑.๑๖

ประธาน

๒.

ประธาน

๓.๑

มหาวิทยาลัย

๓.๒

มหาวิทยาลัย

เรื่องอื่น ๆ
๑) สํานักหอสมุดจัดทํา “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”
๒) ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
หุ่นยนต์เพื่อเป็นผู้ประกอบการ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับป้าย LED และขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการติดตั้งป้าย LED เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโฆษณาผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๓) การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑
๔) การจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking โดย บริษัท Quacquarelli
Symonds Ltd.(QS) เป็นผู้พิจารณา ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย
และระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม ๒๐๐ อันดับ และจัดแยกสาขาออกเป็น ๕ สาขา
สาขาละ ๑๐๐ อันดับ
๕) การดําเนินการก่อสร้างหอพักนิสิตหญิง หลังที่ ๒ ซอยพหลโยธิน ๔๕ ได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อว่า “หอขจีนุช”
๖) วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่ม
ดําเนินโครงการอาหารราคาถูกสําหรับนิสิตที่เป็นนักเรียนทุน
๗) ประธานฯ กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ศักดา อินทรวิชัย ผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ดําเนินการ
จัดทําเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กสําหรับชุมชน
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Uniqueness of Kasetsart University)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create know ledges of the land for the
well-being of nation.)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) :
IDKU สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (Integrity) (Determination) (Knowledge
Creation) (Unity)
โครงสร้างการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓

ทราบ

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ทราบและถือปฏิบัติ

ทราบ

๔.๑

คณะกรรมการนโยบายกิจการ การกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของนิสิต
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๒

สํานักประกันคุณภาพ

๔.๓

สํานักประกันคุณภาพ

๔.๔

สํานักทะเบียนและประมวลผล

๔.๕

กองคลัง

๔.๖

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

๔.๗

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๔.๘

กองกิจการนิสิต

๔.๙

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ให้กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของนิสิต
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart
University) : IDKU
สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (Integrity) (Determination)
(Knowledge Creation) (Unity)
อนุมัติ

เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก
สถาบันและหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอแนะในการประเมิน อนุมัติ
คุณภาพภายใน
รายงานการส่งคะแนน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในระบบออนไลน์
รับทราบรายงาน และอนุมัติให้ดําเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่ง
หรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กําหนด โดยขอให้แจ้งคณะต้นสังกัด
เพื่อให้คณบดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานพฤติกรรมต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔ เป็งบอุดหนุน อนุมัติ
ทั่วไป วงเงินทั้งสิ้น ๙,๓๐๒,๒๔๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสองพันสองร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน)
คณะต่างๆ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปิดรายวิชา และเพิ่มรายวิชา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทราบและ
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชาและปิดรายวิชา จํานวน ๘ รายวิชา ให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑๑)
ในระดับและสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๔,๘๑๒ คน
เสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ ๒)
๔

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
อนุมัติ
อนุมัติ

๔.๑๐

วิทยาเขตศรีราชา

๔.๑๑

สํานักประกันคุณภาพ

๕.๑

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

๖.๑

ประธาน ฯ

๖.๒

มหาวิทยาลัย

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๖.๓

มหาวิทยาลัย

๖.๔

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๖.๕

ผู้อํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
การสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวิทยาเขตกําแพงแสนได้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับภาคเอกชนของรัฐอิสราเอล โดยจะเน้นทางด้านการเกษตรและการ
ประมง และจะมีการพิจารณาพื้นที่สําหรับการดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเริ่ม
ดําเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
จากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เข้าพบ
อธิการบดีโดยมีรูปแบบการหารือความร่วมมือในเชิงธุรกิจมากกว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนนิสิตหรือคณาจารย์ จึงได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการนําไปพิจารณา

อนุมัติ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
ทราบ
ทราบ

ทราบ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทราบ
กิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) แก่ ฯพณฯ นายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย และจะได้จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการการซ้อมย่อยพิธี
ทราบ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทราบ
ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๔ ชั่วโมง) จะมี
การทดลองมาตรฐานใหม่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า “World IPv6 Day”
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