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( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ )

สรุปสาระสําคัญ...การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ วันจันทรที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
1
2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจา ยในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
1. กรณีคาใชจายเต็มจํานวน ใหแบงสัดสวนคาใชจายดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัย ไมเกินรอยละ 30
1.2 คณะตนสังกัดและภาควิชาทีส่ ังกัด ใหพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม
2. กรณีไดรบั อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หรือหนวยงานสนับสนุนอื่นแลวบางสวน สําหรับสวนที่เหลือใหคณะตนสังกัดและภาควิชาที่สังกัด
พิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหสถาบันและสํานัก
ไดรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑนี้เชนเดียวกันกับ
คณะ สําหรับเงื่อนไขการพิจารณา เชน จํานวนครั้ง
ที่ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ มาตรฐานของ
การประชุม มาตรฐานคาใชจายในการเดินทาง ใหเปน
ดุลพินิจของหนวยงานตนสังกัดกอนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
อนุมัติ

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
รายงานผลการดําเนินการเลือก
ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมใหที่ประชุมฯ ทราบวา ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ผูร ักษาราชการ
หนวยงานผูแทนกลุมสาขาวิชา
แทนรองอธิการบดี และผูชว ยอธิการบดี จะสิ้นสุดวาระในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และในวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม
- มหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณะมนุษยศาสตรรายงานความกาวหนาของการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ
เนื่องจากไดรับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรไดชี้แจงวา ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร ไดใชงบประมาณทีไ่ ดรบั จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จํานวน 3.8 ลานบาท ทําการซอมแซมปรับปรุงอาคาร คาดวาจะแลวเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
เปดดําเนินการไดในปลายปการศึกษา 2550 ซึ่งคณะฯ ไดมกี ารประชาสัมพันธลวงหนาและได
ประชุมหารือรวมกันระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปรากฏวาจะตองมีการเจรจาเพื่อ
ทําความเขาใจในเรื่องงบประมาณในการดําเนินการประชาสัมพันธ ความแตกตางของวัฒนธรรม
ในการทํางานและการจัดตกแตงสถานที่

ลําดับ
2
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

3

คณะเศรษฐศาสตร

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดใหขอเสนอแนะวา ในการเตรียมความพรอม
ดานอาคารสถานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนนั้น ใหขอความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สวนเรื่องของโครงสรางของบุคลากร ควรระบุขอบขายภาระงานและผูรบั ผิดชอบ
ใหชัดเจน และเตรียมการจัดทํากําหนดการเปดอยางเปนทางการใหเร็วที่สุด
ประธานฯ ไดแจงใหทราบวา ตามที่ รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มก.
ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติ (สนช.) และคาดวาจะไดเขารวมเปนคณะอนุกรรมาธิการในดานการศึกษาหรือดานการเกษตร จึงขอความรวมมือกับคณะ สํานัก สถาบัน ที่มีขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ จะนําไปใชในการ
อภิปรายตาง ๆ และเปนโอกาสอันดีที่จะไดเปนตัวแทนในการใหความเห็นเกี่ยวกับวิชาการทางการ
เกษตร การพัฒนาการศึกษา และสอบถามถึงความเปนไปไดที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะเขาสูระบบ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาแจงยืนยันการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยฯ ได
แจงยืนยันไปแลว และปจจุบันรางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในชั้นการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะวา ควรจะมีการทบทวนในเรือ่ งการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมีการทําวิจัยสถาบัน หรือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ไดออก
นอกระบบแลว เพื่อใหทราบถึงขอดี-ขอเสีย วาควรจะไดดําเนินการไปในทิศทางใด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหทราบวา อันดับ World Universsity Ranking on the Web
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากเดิมเปนอันดับที่ 1 ขณะนี้เปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลื่อนมาเปนอันดับที่สอง
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอบ 12 เดือน) เสนอไปยัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ

หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
ลําดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
4
(ตอ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5
และบัณฑิตวิทยาลัย

6
7

- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ
- โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอบรรจุ 2 หลักสูตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
วิทยาเขตกําแพงแสน
ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณรายจายงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2549 ระหวางวันที่ 3-10
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนเงินทั้งสิ้น 3,680,000 บาท โดยใชงบประมาณรายจายจากบัญชีรายได
งานเกษตรกําแพงแสน เบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขออนุมตั ิปรับปรุงโครงสรางของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปน 9 ฝาย และ 3 ศูนย

8
9
10

คณะประมง
กองบริการการศึกษา
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

11

คณะมนุษยศาสตร

12

คณะสังคมศาสตร

13

คณะบริหารธุรกิจ

14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิตั้งชื่ออาคารของคณะประมง
อนุมัติ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ งานในสังกัดกองบริการการศึกษา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
เพื่อพิจารณา
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
1. เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ภาคพิเศษ
เพื่อพิจารณา
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ
และคาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยจัดการศึกษา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหหนวยงานที่มีการจัดตั้งศูนยฯ
โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
ในลักษณะนี้ ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนย ภาควิชาและคณะ เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาคพิเศษ
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตวา ใหคณะรับผิดชอบในการควบคุมจํานวนนิสิตที่เปดรับ
และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
ในแตละหลักสูตรไมใหเกินจํานวนตัวเลขที่คณะไดเสนอขอรับนิสิตเขาศึกษาในป 2550
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ
ซึ่งผานคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตแลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 051465 ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการหมัก อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
15 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
16
17

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สํานักหอสมุด

18

สํานักประกันคุณภาพ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 241494 แนวคิดเชิงวิพากษและการออกแบบงานวิจัยทางภูมิสถาปตยกรรม
3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 4) รวม 47 คน
สถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 24 แหง
ที่ประชุมรับทราบ และผูอ ํานวยการสํานักหอสมุดไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจุบัน
โดยงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วารสาร KU Journal ไดรับการบรรจุไวในฐานขอมูลของ scopus และกรรมการไดให
(สกอ.) ป 2549
ขอเสนอแนะวา สถิติการจัดอันดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนขอมูลที่มี
ประโยชน สามารถนําเปนขอมูลประกอบการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศได
รายงานภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในสําหรับวิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหตรวจสอบความถูกตองของประธานคณะกรรมการประจําป 2548
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสําหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจําป
2548 ของกลุมสาขาวิทยาศาสตรเกษตรคณะเกษตร ควรจะเปนผูอ ํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password
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ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดขอใหคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบันรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
จากการเจรจา ใน 6 ประเด็นดังนี้
1. การบรรจุบุคลากรใหมสาย ก ของมหาวิทยาลัยฯ ควรเนนคุณวุฒปิ ริญญาเอก
- ขอใหหนวยงานทีไ่ ดรับการจัดสรรอัตรากําลัง เรงดําเนินการบรรจุ และหากหนวยงานใดมีบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอกสนใจสมัครเปนบุคลากรในสาย ก ขอใหสงชื่อพรอมคุณวุฒิมาที่คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
เงินงบประมาณเพื่อจะไดพิจารณาตอไป
- เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการปรับเปลี่ยนขาราชการสาย ข ที่มีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งชวยงานสอนและทําวิจัย
ใหสามารถปรับเปนขาราชการสาย ก ได หรือปรับเปลี่ยนใหมีตําแหนงอาจารยวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา ควรเนนหลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ (แผน ก) และเนนการรับนิสิตเพิ่ม
ในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
- มอบบัณฑิตวิทยาลัยและคณะรวมกันพิจารณาเกีย่ วกับจํานวนหลักสูตรและจํานวนนิสิตใหมที่จะรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2550-2551 และสัดสวนการเปดหลักสูตร แผน ก และแผน ข
- มอบรักษาราชการแทนรองฯ ฝายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และบัณฑิตวิทยาลัย หารือรวมกัน
เรื่องรูปแบบของงานวิจัยเพื่อใหมีการเชื่อมโยงระหวางงานสอนและวิทยานิพนธของนิสติ
- ในการทําโครงการวิจัยขอใหนักวิจัยเสนอชื่อและจํานวนนิสิตในความดูแลมาดวยเพื่อนําไปพิจารณาใหสอดคลอง
กับงบวิจัยที่ไดนําไปสนับสนุนนิสติ ในการทําวิจัย
3. เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอบขายของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เนือ่ งจากงานบริการวิชาการ
บางโครงการมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยมาก จึงเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนเพิ่มคาน้ําหนักในงานวิจัยเพิ่มขึ้น
และชะลอการเติบโตของงานบริการวิชาการ
- การใหนิยามความคําวา “บริการวิชาการ” ควรตีความเพื่อเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการ
บางกรณีใหถอื วาเปนงานวิจัยไดดว ย
- ในกรณีที่รบั จางทํางานวิจัยใหหนวยงานภายนอก ผูวิจัยควรเจรจากับผูวาจางใหมีชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในผูรวมวิจัยดวย
- ควรมีการประสานงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กับสํานักบริการ-วิชาการ ในการนําโครงการพัฒนา
วิชาการที่หนวยงานอืน่ วาจางใหทาํ การวิจัยมานับเปนโครงการวิจัย
- ขอใหคณะรวบรวมขาวสารทางวิชาการสงใหงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯเพื่อจะไดจัดสงใหกับหนังสือพิมพ
ไดเผยแพรอยางตอเนื่อง
- ในกรณีการทํางานวิจัยที่เปนปากเปลา ควรมีเอกสารที่เปนหลักฐานไวเพือ่ อางอิงได โดยใหหนวยงานอื่นเปนผูรับรอง
4. ดานฐานขอมูล ควรมีการเรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ
- มหาวิทยาลัยฯ จะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลใหเปนระบบ โดยจะดําเนินการใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วตอไป
5. ควรมีการประสานกับหนวยงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน/สํานัก ใหรับทราบขอตกลง และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบเวลาทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
5
- ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญและขอความรวมมือในการดําเนินการใหทันตามกรอบเวลาที่กาํ หนด
หากหนวยงานใดมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมสามารถสงขอเสนอแนะมาทีก่ องกลาง ซึ่งจะไดรวบรวมสรุปนําเสนอ
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