สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔
(วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน และ ๒๐ มิถุนายน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

ประธาน

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

๑.๔

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

๑.๕

มหาวิทยาลัย

๑.๖
๑.๗

คณะกรรมการกิจการนิสิต
วิทยาเขตบางเขน
กองวิเทศสัมพันธ์

๑.๘

กองกลาง

วาระที่
๑.๙

หน่วยงานทีเ่ สนอ
สํานักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง
ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปการประชุมร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับ ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ความคืบหน้าการดําเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
การหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
โครงการ SIFE กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะการศึกษาดูงานการบริหารงานด้านกิจการนิสิต
ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง AC ๒๑ Steering Committee
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดการงานพิธี ประจําปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

เรื่อง
รายงานข้อมูลจํานวนนิสิตใหม่ จํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยเทียบจํานวนตามแผนกลั่นกรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ

๑.๑๐

มหาวิทยาลัย

๑.๑๑

มหาวิทยาลัย

๑.๑๒

ประธาน

๒

ประธาน

รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
มาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ของทุกคณะ/วิทยาเขต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ
- แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
- หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสาร
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๔ หน้า และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๙ หน้า
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๑

มหาวิทยาลัย

๓.๒

มหาวิทยาลัย

๓.๓

มหาวิทยาลัย

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕
การโอนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน

๓.๔

มหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๓.๕

คณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างวิทยาเขต

๓.๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

เรื่อง

ทราบ
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งมาตรการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนของทุกคณะ/วิทยาเขต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ทุกคณะรับทราบ
โดยทั่วกันด้วย
ทราบ
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
ขอให้คณะ สถาบัน สํานัก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และเสนอขอแก้ไขมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU ๗

เห็นชอบในหลักการแนวทางแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU ๗
และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทําหนังสือแจ้งทุกคณะ
เพื่อทราบต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๕
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการโลจิสติกส์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - เพื่อพิจารณา
๒๕๕๙)
๒

๓.๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๘

คณะศึกษาศาสตร์

๓.๙

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๓.๑๐

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติเลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะศึกษาศาสตร์
จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕
เสนอขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ภาคพิเศษหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คณะต่างๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๔๑๘๓๘๕
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา เป็นวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช
เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาบริการสําหรับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓.๑๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๑๒

กองการเจ้าหน้าที่

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ ในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

๓.๑๓

กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๓

อนุมัติ
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ จากอัตราค่าจ้างปัจจุบนั ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัด
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากอัตราค่าจ้างปัจจุบัน ให้มีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด

๓.๑๔

โรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

๔.๑

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน
และผู้อํานวยการสํานัก

กําหนดการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารออนไลน์

วาระที่
๕.๑

หน่วยงานทีเ่ สนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง

ขอให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา นํากลับไปพิจารณาทบทวนการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เนื่องจากที่ประชุมคณบดีในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้มีมติอนุมัติให้ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยปรับเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ ๕ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน
ทราบ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ทราบ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณ
ดาวเทียม SMMS (Small MultiMission Satellite) “HJ-1A” ว่า “สถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์” และในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา
๑๓.๐๐ น. จะเสด็จทรงเปิดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ณ ห้อง
ประมวลผลข้อมูล ชั้น 9 อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งตรง
กับวันที่ ๑ ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๕๔
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๔

