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( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดวิธีการเลือกและสัดสวนของตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร

เห็นชอบและและในสวนของผูมีสิทธิเลือก/ผูมีสิทธิรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูบริหาร ในกลุมของผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนยใหจําแนกเปน 2 กลุม ไดแก
1 .ผูอ ํานวยการสถาบัน กลุมวิจัย ประกอบดวย 7 หนวยงาน
2 .ผูอ ํานวยการสํานัก ผูอ ํานวยการศูนย กลุมบริการวิชาการ ประกอบดวย 8 หนวยงาน
กําหนดวิธีการเลือกและสัดสวนของตําแหนงกรรมการ- เห็นชอบ โดยมีมติเพิ่มเติมดังนี้
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
1. คณะผูแทนกลุม สาขาวิชา หมายความรวมถึงหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ดวย
2. คุณสมบัติของผูรับเลือกและผูมสี ิทธิเลือก ตามขอ 4 และขอ 5 แหงขอบังคับฯ ใหหมายความ
รวมถึงขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ที่เปนคณาจารยประจํา ซึ่งไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอ ยกวา 5 ป และมิใชผูบริหาร
3.ใหมีการหมุนเวียนกันดํารงตําแหนงในแตละกลุมสาขาวิชา
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปดการเรียนการสอนระหวางการจัด
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหทกุ คณะรอความ
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 8-18 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรี อีกครั้งกอนดําเนินการ
ปดการเรียนการสอน
หนังสือจากสํานักงบประมาณ เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขการใชงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน
ที่ประชุมรับทราบ
- หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 น.
ณ หองโถง ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการสภา-มหาวิทยาลัย
ฯ ในโอกาสที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง
- มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีหองทํางานสําหรับ ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
และองคมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดําริ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจา ยในการเสนอผลงาน
ทางวิชาการในตางประเทศ

2

วิทยาเขตศรีราชา

3

คณะวิทยาศาสตร

4

คณะสัตวแพทยศาสตร

มีมติใหนําหลักเกณฑไปพิจารณาใหมใหเหมาะสมและชัดเจน โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการกําหนดลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอขออนุมัติสนับสนุนคาใชจายในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการในตางประเทศ และใหผูเสนอขออนุมัติเสนอเรือ่ งผานหนวยงานตนสังกัด
กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2. ควรกําหนดใหบุคลากรที่เสนอขออนุมัติสนับสนุนคาใชจายเพื่อไปแสดงผลงานทางวิชาการ
ในตางประเทศไดปละครั้ง
3. สัดสวนการสนับสนุนคาใชจายของคณะตนสังกัดใหอยูในดุลพินิจของแตละหนวยงาน
โดยระบุจํานวนเงินไวในวงเงินไมเกิน...........
4. ใหมีการกําหนดรายละเอียดในเรือ่ งคาใชจายการเดินทาง จํานวนคน และจํานวนครั้งในการ
เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตาม
หลักเกณฑอยางถูกตองเหมาะสม
5. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจายของผูอนุมัติแตละราย และ
สามารถตรวจสอบไดวาคาใชจายรายใดไดรับการยกเวนหรือไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกแลว
6. ขอใหสถาบันและสํานักไดรบั การสนับสนุนตามหลักเกณฑเดียวกันนี้ดวย
การเตรียมการดานงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2550
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะที่ประสงคจะขอปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเสนอเรื่อง
และการขอปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
มายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ในสวนของคาธรรมเนียม
สวนกลาง สํานักทะเบียนและประมวลผลจะเปนผูดาํ เนินการ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ
สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิปรับปรุงกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิการจายคาตอบแทนหัวหนาหนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
คณะเศรษฐศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร

7

สํานักงานทรัพยสิน

ขออนุมตั ิใหสถาบัน Institute de Recherche pour le Developpement (IRD)
ใชพื้นทีอ่ าคารคณะวนศาสตร

2

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
8
9
10

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 45
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของวิทยาลัยสิ่งแวดลอม

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา

ขออนุมตั ิโครงการ และหลักการคาใชจายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45

คณะบริหารธุรกิจ

ขออนุมตั ิโครงการและหลักการคาใชจายโครงการ “เลือกแนวทาง.....วางอนาคต”
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาสวนภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ 2550
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 3) รวม 28 คน
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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คณะมนุษยศาสตร

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาคือ
- 130434 การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี 3(3-0) หนวยกิต
เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- 130534 การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตามหนาที่ 3(3-0) หนวยกิต
เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

14

โรงเรียนสาธิตแหง มก. ฯ

11

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 052426 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สรุปการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาปการศึกษา 2549

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password

3

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

