สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

1

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ขออนุมตั ิโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2549”
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

โครงการสินเชื่อคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษา

3

รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

4

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การเปลี่ยนแปลงวันดําเนินงานโครงการกาวแรกสูบณ
ั ฑิตยุคใหม
ประจําปการศึกษา 2549
ประกาศกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. สํานักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบดูแลขอมูล นิสิต
2. กองการเจาหนาที่ รับผิดชอบดูแลขอมูล บุคลากร
3. กองบริการการศึกษา รับผิดชอบดูแลขอมูล หลักสูตร
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. รับผิดชอบดูแลขอมูล งานวิจัย
5. กองคลัง รับผิดชอบดูแลขอมูล ระบบการเงิน
6. กองแผนงาน รับผิดชอบดูแลขอมูล ระบบงบประมาณ
7. สํานักบริการคอมพิวเตอร มีหนาที่ดูแลระบบฐานขอมูล
ขออนุมตั ิปรับลดอัตราคาเชาพื้นทีท่ ําการภายในอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เพื่อเปนที่ทําการของสมาคมนักผังเมืองไทย

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ใหกองยานพาหนะฯ นํากลับไปหาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น
อัตราคาจอดรถประเภทรายวันของผูมาสัมมนา และนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีอกี ครั้งหนึ่ง
ไมเขารวมโครงการสินเชื่อคอมพิวเตอรพกพาเพือ่ การศึกษา ทั้งใน
สวนของนิสิตและบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีกองทุน
สวัสดิการ มก. ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอยูแลว และกรณีนิสิต
อาจประสบปญหาเรื่องการติดตามเงินกู
ที่ประชุมรับทราบ
เห็นชอบในหลักการ และมอบใหคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก สถาบัน
รวมรับผิดชอบขอมูลดวย

อนุมัติ โดยมีขอสังเกตวา อัตราคาเชาพื้นทีไ่ มต่ํากวา 600 บาท
ตอตารางเมตรนั้น เปนอัตราที่คอ นขางสูง ขอใหพิจารณา
ปรับใหเหมาะสม

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

5

สํานักสงเสริมและฝกอบรม

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาสมนาคุณ ผูเขียนเอกสารเผยแพร เอกสารคําแนะนํา
และผูใหขอมูลเนือ้ หาวิชาการในการผลิตวีดทิ ัศน สํานักสงเสริมและฝกอบรม

6

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ

ขออนุมตั ิกําหนดราคาเมล็ดพันธุ คาบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
คาบริการงานวิจัยและบริการการวิเคราะห ของศูนยวจิ ัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ

7

คณะสัตวแพทยศาสตร

8

คณะวิศวกรรมศาสตร

9

คณะศึกษาศาสตร

ขออนุมตั ิคาบริการทางวิชาการ การตรวจรักษาสุนัขและแมวของโรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ฉบับที่ 2)
ขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตใหมปการศึกษา 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหนํารางประกาศสภาฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบวาดวย
การจายคาสมนาคุณแกผูเขียนเอกสารเผยแพร เอกสารคําแนะนํา
การผลิตวีดิทศั นและสไลดประกอบเสียง สํานักสงเสริมและฝกอบรม พ.ศ. 2534 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาสมนาคุณ ผูเขียนเอกสารแผยแพร เอกสารคําแนะนํา และ
ผูใหขอมูลเนื้อหาวิชาการในการผลิตวีดทิ ัศน สํานักสงเสริมและฝกอบรม โดยขอใหประกาศฉบับนี้มีผลใชบงั คับกับ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดวย
อนุมัติเฉพาะในสวนของการกําหนดราคาเมล็ดพันธุ และคาบริการ
ปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนอัตราคาบริการงานวิจัย
และอัตราคาบริการการวิเคราะห ทีป่ ระชุมฯ มีมติมอบใหศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ นํากลับไปกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยมีขอสังเกต ดังนี้
1. การใหบริการพื้นที่เพือ่ ทดลองงานวิจัยนั้น เนื่องจากพืชที่นํามา
วิจัยมีความหลากหลาย การกําหนดอัตราคาบริการงานวิจัย
ในอัตรา 12,000 บาท/ไร จึงควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม เชน
ชนิดของพืช การบํารุงรักษา และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
2. ควรเพิ่มรายละเอียดในอัตราคาบริการวิเคราะหการทดสอบโรค
ตนเนาที่ตรวจสอบระยะหลังออกดอก เชน Charcoal Stalk Rot,
Fusaruim Stalk Rot และการทดสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดและ
สรางสาร Alflatoxin
อนุมัติ
ใหชะลอเรื่อง เพือ่ นําไปพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

10

คณะเกษตร

11

12

สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
รวมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

13
14

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

15

ผูอาํ นวยการสํานักงานกฎหมาย

16

คณะทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพ
และวิธกี ารทํางาน

เรื่อง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ฯ และขออนุมัติกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ
ขออนุมตั ิปดโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 12) รวม 59 คน
รายงานผลการเขารวมประชุม Autonomous University Forum สรุปประเด็นไดดังนี้
1. เรื่องนโยบายของรัฐบาลตอการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
2. เรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยในกํากับ ซึ่งไมมีความชัดเจน
3. ความมัน่ คงของผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ในเรื่องคาตอบแทน/เงินเดือน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอนื่ ๆ รวมถึงกฎหมายที่จะรองรับพนักงาน
4. หนวยงานที่จัดตั้งใหมของมหาวิทยาลัยฯ ในปจจุบันซึ่งไมมีกฎหมายรองรับทําใหเกิดปญหา
ในเรื่องสถานะของผูแทนหนวยงาน การบริหารงาน และงบประมาณ
5. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับที่คางพิจารณาอยูในสภาฯ จะดําเนินตอไปอยางไร โดยมี
รายละเอียดดังในเอกสาร ทั้งนี้ทปี่ ระชุมไดขอใหผแู ทนมหาวิทยาลัยนําสงประเด็นการพิจารณา
ปญหา อุปสรรค และประเด็นการเจรจา กอนประชุมครั้งตอไปในวันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ไดพิจารณาคัดเลือกกระบวนการเพื่อดําเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนตัวชี้วดั ที่ 10 ในมิติที่ 3 ของ ก.พ.ร.
จํานวน 6 กระบวนงานดังนี้
1. การเสนอรางหลักสูตรของภาควิชา
2. การพิจารณาหลักสูตรของทีป่ ระชุมคณบดี
3. การพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 4. การเสนอแผนการรับนิสิตปริญญาตรีตอ
มหาวิทยาลัย ของคณะเจาของหลักสูตร

3

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
1. เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
1. เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมตั ิโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ
16
(ตอ)
17

18

19
20

หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

เรื่อง
5. การสอบสัมภาษณและประกาศผลการสอบสัมภาษณ รับนิสิตระดับปริญญาตรี
6. การดําเนินการเสนอชือ่ ผูสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการประจําคณะ
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที.่ ..... ) พ.ศ. ....... ใหยึดหลักเกณฑในการกําหนดสีของคณะดังนี้
1. หนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดสีประจําคณะไดโดยจัดทําเปน พระราชกฤษฎีกา
2. หนวยงานที่จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดสีประจําคณะได โดยจัดทําเปนประกาศ
สภามหาวิทยาลัย
3. คณะที่ใชชอื่ เหมือนกัน ใหใชสีเดียวกัน
รายงานผลการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)
การจัดกิจกรรมการกุศลเดินเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลังเกษตรไทย เทิดไทองคราชัน”
สรุปประเด็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบดวย
1. การรับนิสิตนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2549
2. การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เพือ่ รับรองมาตรฐานการศึกษาของ สมศ.
4. แนวทางการเพิม่ คาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
5. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณะ สํานัก สถาบัน
ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับคณะ สํานัก
สถาบัน เพื่อวางแผนการดําเนินการ การจัดทํา
คํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตออธิการบดี
ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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