สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

รายงานการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทราบ
สยามบรมราชกุมารี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

-

-

-

๑.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานสรุปวงเงิน
ช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรณีประสบอุทกภัย วงเงินยืมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท/ราย ผ่อนชําระไม่เกิน ๓ ปี ปลอดดอกเบี้ย
จํานวน ๑,๒๔๗ ราย จํานวนเงิน ๑๑๑,๘๑๐,๐๐๐
บาท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยนําเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด ประจําวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หัวข้อข่าว “วช. ทุ่ม ๗๒๐ ล. ทีมวิจัย ๕ ส.”
สําเนาหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
ขอทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียน
ที่ ๗๘๙/๒๕๕๒ ของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (โดยประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียด
ในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

๑.๓
๑.๔
๑.๕

๑.๖

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณบดี

ทราบ

-แจ้งแนวปฏิบัติให้ทุก
หน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๕๖๔
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. กําหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการเตรียมการ
ประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔๑ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

กองการเจ้าหน้านําเสนอสรุปข้อมูลการจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้

๑. อนุมัติให้ปรับฐานอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ตามฐานเงินเดือนข้าราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ไปทบทวนการเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๕๐๐ บาท จะมี
ผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่เคยได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพที่ได้รับอยู่เดิมหรือไม่เป็นจํานวนกี่ราย
และให้นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในครั้งต่อไป

-สรุปจํานวนพนักงาน
เงินรายได้ที่ได้รับเงิน
ค่าครองชีพทั้งมหาวิทยาลัย

-กองการเจ้าหน้าที่ -คณบดีวาระพิเศษ
ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การเสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตร
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน ๘ หลักสูตร
รวม ๖ หน่วยงาน

๒

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๒

คณะมนุษยศาสตร์เสนอขออนุมัติโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์

เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ (โดยมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
-จัดทําประกาศ ๒ ฉบับ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-ประกาศ ๒ ฉบับ
ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕

๔.๓

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา เสนอขออนุมัติโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๔
การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๓
คณะ รวม ๒๔ หลักสูตร

ขอถอนวาระนี้ และให้นําไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

-นําเรื่องเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-คณบดีครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
พิจารณา

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๔

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑
-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒

๔.๔

๔.๕
๔.๖

คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติปรับรายวิชา
บังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
๕ ปี) ทุกหลักสูตร โดยปรับให้เรียน ๒ รายวิชา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

๔.๗

การเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓๒
รายวิชา เพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และ
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณา
อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๖) ในระดับและสาขาวิชาต่าง ๆ
จํานวน ๒๕๙ คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติแก้ไข
แนวปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒
-สภาฯ มก. วาระพิเศษ
๒ เม.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ -ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕

๘.๘

๘.๙

๓

วาระที่

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

เรื่อง
ประจําตัวนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะเกษตรเสนอขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก
แบบ ก ๒ และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เสนอขออนุมัติกําหนด
สีประจําคณะ จากเดิม “สีเขียวอมน้ําเงิน”
เป็น“สีน้ําเงิน” เช่นเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์
ที่วิทยาเขตบางเขน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เสนอรายงานผลการดําเนินการ
กรณีอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนน
ตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-วาระที่ ๗.๕
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภาฯ มก. ๔/๒๕๕๕
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๕

เห็นชอบรายงานตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๐๒
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๕

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๐๒
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๐๑
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๕

๔.๑๓

กองกิจการนิสิตเสนอขออนุมัติโครงการก้าวแรก
สู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๔

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
จํากัด สาขาวิทยาเขตกําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
เช่าพื้นที่ของวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อใช้เป็นที่ทํา
การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด สาขาวิทยาเขตกําแพงแสน
สํานักประสานงานชุดโครงการทุนพัฒนาแผน
อนุมัติ
ธุรกิจนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยเสนอขออนุมัติเช่าพื้นที่อาคารอมรภูมิรัตน
เพื่อใช้เป็นสํานักงานประสานงานของสํานักงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

๔.๑๕

ผลการดําเนินงาน

๔

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๒๓๘
ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕

วาระที่
๔.๑๖

๔.๑๗

๔.๑๘

เรื่อง
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
วิทยาเขตศรีราชาขออนุมัติกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
ข้ามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถานศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ให้ถอนเรื่อง เพื่อให้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต และ
การลงทะเบียนข้ามสถานศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรี
ในแต่ละวิทยาเขตดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็น
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย จึงมอบสํานักกฎหมายนําไป
พิจารณาดําเนินการจัดทําประกาศฯ รวมไว้ในฉบับ
เดียวกัน แล้วนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๐๑
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๕๕

-จัดทําประกาศ ๒ ฉบับ
-เสนอเลขานุการฯ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-จัดทําประกาศ ๑ ฉบับ
-เสนอเลขาฯนุการ ลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศฯ
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕

-คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก.
-สํานักงานประกัน
คุณภาพ

-ทุกหน่วยงานรับทราบข้อมูล
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
-ทุกหน่วยงานรับทราบข้อมูล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเสนอขออนุมัติ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนด
อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทน
อื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจอดรถของอาคาร
อนุมัติ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนา
จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กายภาพพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
กรณีจอดยานพาหนะ/รถยนต์ในบริเวณห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจรให้สอดคล้องกับอัตราค่าจอดรถของ
อาคารจอดรถของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
ยานพาหนะ/รถยนต์จอดในบริเวณห้ามจอดหรือกีดขวาง
เส้นทางการจราจร

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-การถ่ายทอดตัวชี้วัด
สู่หน่วยงาน

๕.๒

การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทราบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต และระดับคณะวิชา
สถาบัน สํานัก

-การปรับปรุงตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน

๕

วาระที่

เรื่อง

๕.๓

กองวิเทศสัมพันธ์รายงานกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับสถาบันต่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจรายงานผลการดําเนินงานเชิงรุก
ทางด้านวิชาการและด้านวิเทศสัมพันธ์ ตีพิมพ์
บทความ และผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน รายงาน
การดําเนินงานตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปัจจุบัน
รวม ๔ ด้าน
สํานักหอสมุดรายงานสรุปการอนุรักษ์พลังงาน
ในสํานักหอสมุด
สํานักประกันคุณภาพรายงานการจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันเสาร์
ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานการไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร
กองกิจการนิสิตรายงานการจัดกิจกรรมของกอง
กิจการนิสิต ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ

๕.๔

๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-ร่วมกันปลูกต้นไม้และทํา
ความสะอาดหน่วยงานของ
ตนเอง
-

ทราบ
ทราบ

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

๖

-ทุกหน่วยงาน
-

-ทุกหน่วยงานรับไปดําเนินการ
-

