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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มอบสํานักงานกฎหมายพิจารณาตรวจสอบ
ผูดูแลความเรียบรอยสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของ คณะสังคมศาสตร
ระเบียบในภาพรวมใหทุกหนวยงานไดใชเปนมาตรฐานเดียวกัน
ขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ขออนุมัติการจายเงินคาตอบแทน คาสมนาคุณสําหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล อนุมัติ
ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหวิทยาเขต
ดูแลการตรวจสอบความถูกตองรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดวย
กองยานพาหนะอาคารและ
ขออนุมัติหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหสํานักงานกฎหมายพิจารณาตรวจสอบ
สถานที่
สําหรับบุคลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ระเบียบในภาพรวมใหทุกหนวยงานไดใชเปนมาตรฐานเดียวกัน
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
พ.ศ. 2549
และใหความเห็นชอบ
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา และปรับโครงสรางการแบงสวนภายใน
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจ ไปเปดสอน อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
ภาคปกติของโครงการปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
และใหความเห็นชอบ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร
ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550 จํานวน 2 หลักสูตร เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
คือ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (นานาชาติ)
เพื่อพิจารณา
- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (นานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 377413 วรรณกรรมเยอรมันรวมสมัย 3(3-0) หนวยกิต อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมัติเปดรายวิชา 052524 เทคโนโลยีเครื่องรับรูชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0) หนวยกิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
และใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการการศึกษา มก.
ขออนุมัติขั้นตอน
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดทวงติงในขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งตามแผนภูมิการดําเนินการที่นําเสนอ
การเสนอหลักสูตร ระบุใหคณะอนุกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณานั้น ขอแกไขเปนใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
ระดับบัณฑิตศึกษา แตเนื่องจากในการประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาไดมีการกําหนด
ขั้นตอนดังกลาวนี้ไวแลว และบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งไดเขารวมประชุมดวยไมไดคัดคานกรณีนี้ ประกอบกับรองอธิการบดีฝายวิชาการไดจัดทํา
ภาพรวมขั้นตอนในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในภาพรวมนั้นมีแผนภูมิการดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษารวมอยูดวย การแกไขเอกสารจึงตองนําไปแกไขในภาพรวมทั้งหมด
ประธานฯ จึงใหถอนเรื่องและมอบใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําไปพิจารณาทบทวนและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ขออนุมัติแบบฟอรมแบบประมวลการสอน
เห็นชอบ
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมไดพจิ ารณา และอภิปรายอยางกวางขวางเกีย่ วกับการที่จะระบุวิทยาเขตไวที่ปกวิทยานิพนธนั้น มีประเด็น
ที่เกี่ยวของอีกหลายกรณี อาทิ การนําหลักสูตรของวิทยาเขตหนึ่งไปเปดสอนในอีกวิทยาเขตหนึ่ง จะดําเนินการอยางไร
ถามีการระบุวิทยาเขตไวที่ปกวิทยานิพนธควรจะระบุไวในใบปริญญาบัตรดวยหรือไม การอางอิงงานวิชาการสวนใหญ
มักจะไมอางอิงวิทยานิพนธ แตจะอางอิงจากผลงานทางวิชาการที่ไดตพี มิ พในเอกสาร
ประธานฯ จึงใหถอนเรื่องและมอบใหบัณฑิตวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาทบทวน
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผสู าํ เร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2549 อนุมัติและเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
(ครั้งที่ 14) รวม 4,240 คน ประกอบดวย บัณฑิตศึกษา 1,641 คน และขอใหวิทยาเขตตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนนําเสนอ
และบัณฑิต 2,599 คน และอนุปริญญา 1 คน
มหาวิทยาลัยฯ ดวย
ขออนุมัติระเบียบวาดวยการใชบริการสนามกอลฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติ
การขอจําหนายหนี้เปนสูญ
มีมติใหถอนเรื่องไปพิจารณาทบทวน เรื่องการจําหนายหนี้เปนสูญเปนวิธีการทางบัญชีซึ่งสามารถดําเนินการได
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหทุกหนวยงานควบคุมและ
ตรวจสอบการใชเงินรายไดใหเปนไปตามการขอปรับแผนและการจัดสรรเงินรายไดสุทธิสวนหนึ่งมาจัดตั้งเปน
กองทุนพัฒนาหนวยงานและรายงานใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อจะไดรวบรวมสรุปเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป
รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอใหมีการวางแผนคาใชจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ทางดานสาธารณูปโภคสําหรับหนวยงานที่จะมีการกอสรางอาคาร
สรุปสาระสําคัญการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
1.การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
2.การดําเนินการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (A-NET) และวิชาเฉพาะ
3.การประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจําป 2550
4.การจัดประชุม The 3rd Conference of Thailand – Indonesia University Rectors
5.การเสียภาษีมูลคาเพิ่มในการวิจัยและการใหบริการวิชาการ
6.การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจางบุคคลแทนอัตราขาราชการ
7.การนําคุณธรรม ความดีของเยาวชนเปนองคประกอบในระบบ Admissions ปการศึกษา 2553
8.การรณรงคการแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานสรุปการเขารวมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารทรัพยสิน
ทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานสรุปการเขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือดานอุดมศึกษากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขอมูลการจัดอันดับ Webometrics
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหทุกคณะพิจารณาใหความสําคัญในเรื่องการตีพิมพผลงานทางวิชาการ โดยสามารถ
Ranking of World Universities ป 2007 นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประสานกับชมรมผูสื่อขาวเกษตรเผยแพรขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ
เงินรางวัลประจําปงบประมาณ 2548 กองคลังไดโอนเงินเขาบัญชีผูบริหารแลว โดยคณบดีไดรับเงินรางวัล
คนละ 120,000 บาท สวนรองอธิการบดีไดรับเงินรางวัล 7 คน นํามาเฉลี่ยใหรองอธิการบดีทุกคน
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยฯ ขอรับการ
สนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยฯ ในการดําเนินการกอสรางอาคารที่พกั อาศัยสําหรับบุคลากรและนิสิต และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยฯ ไดจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2550 โดยที่ประชุมฯ ไดมีมติอนุมัติวงเงินกูใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป 2550 จํานวน 300 ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการจัดหาที่พกั อาศัยสําหรับบุคลากรและนิสิตบริเวณซอยพหลโยธิน 45 วิทยาเขตบางเขน
โครงการกอสรางหอพักนิสิตและโรงอาหาร วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการจัดหาที่พกั อาศัยสําหรับนิสิตและบุคลากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สําหรับการกอสรางที่พักอาศัยบริเวณซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน
ผูออกแบบ โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และมีระยะเวลาการประมูลราคากอสราง 1 เดือน ซึ่งคาดวาการกอสรางจะแลวใหนิสิตเขาพัก
อาศัยในภาคตนปการศึกษา 2551 สวนรายละเอียดของโครงการนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะขอนําเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง
-นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่บริเวณซอยพหลโยธิน
45 โดยไดเชิญผูบริหารจาก ING Funds มาใหขอมูลและคําแนะนําการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรูปแบบของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยการระดมทุนผานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผลประโยชน
ที่ไดรับจะเปนคาหนาดินและคาเชารายป 30 ป ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณานําเสนอที่ประชุมคณบดีทราบตอไป
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหดําเนินการออกแบบโครงการกอสรางที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรและนิสิตบริเวณซอยพหลโยธิน 45 นั้น ที่ประชุมรับทราบ
มีคณะทํางานในคณะสถาปตยกรรมศาสตรประกอบดวย สถาปนิก 6 ราย มัณฑนาการ 1 ราย และภูมิสถาปนิก 3 ราย ดําเนินงานรวมกับ
ทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนประมาณ 10 ราย รวมกันเปนคณะกรรมการชุดใหญ 2 สวน ไดแก คณะกรรมการชุดหอพักบุคลากร
และคณะกรรมการชุดหอพักนิสิต โดยในเบื้องตนไดหารือรวมกันวาจะขออนุญาตนําเสนอการปรับปรุงหอพักนิสิต จะพิจารณาถึงความ
ปลอดภัย โดยปรับเปลี่ยนในสวนของหอพักนิสิตภายในวิทยาเขตบางเขนใหเปนหอพักนิสิตหญิงทั้งหมดและพื้นที่บริเวณรอบนอกจัดใหเปน
หอพักนิสิตชาย ซึ่งการพิจารณาดําเนินการขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องหอพัก
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
การจัดกิจกรรมรับนองใหมในบรรยากาศรับนอง-รองเพลง ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขณะนี้ในภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอยและไดรับ
และพัฒนาวิทยาเขต
ความรวมมือจากทุกคณะเปนอยางดี โดยเฉพาะการประสานงานระหวางรองคณบดีฝายกิจการนิสิต กับกองกิจการนิสิต อยางไรก็ตาม
ประเด็นที่พบมีขอสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
-บางคณะมีการจัดกิจกรรมประชุมเชียรในระดับภาควิชา
-สถานที่สําหรับจัดงาน Freshy Night มีปญหาจากฝนตกหนักมากทําใหตองยกเลิกการจัดงาน
-อาจารยใหความสนใจเขารวมพิธีไหวครูคอนขางนอย
-กิจกรรมของคณะในเรื่องนํานิสิตดูงานนอกสถานที่ ควรชะลอใหพนกําหนดชวงระยะเวลาการจัดกิจกรรมรับนอง
นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสติ และพัฒนาวิทยาเขตไดแจงใหที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับการเขารวมประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการแตงกายของนิสิต ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแจงวามหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบการแตงกายของนิสิตและมีวินัย
กํากับดูแลนิสติ ทุกคน โดยทุกคณะจะดูแลนิสิตอยางใกลชิดและแจงใหแตละภาควิชาทราบดวยแลว
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