สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

2

กองแผนงาน

3

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนาวิทยาเขต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยบัญชา ขวัญยืน ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สืบตอจาก รองศาสตราจารย ที่ประชุมทราบ
สมยศ เชิญอักษร ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวาระการตําแหนง 4 ป
2. สํานักบริการคอมพิวเตอรแนะนําวิธีการใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (http://ex-meeting.ku.ac.th)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการออกกําลังกายและเทคโนโลยีการกีฬา
4. โครงการ “เครือขายวิชาการ มก. ในระดับภูมิภาค” (KU Regional Network)
5. การขึ้นทะเบียนและการรวบรวมพันธุพืชพันธุสัตวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรรายการคาครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
7. สรุประยะเวลาการจัดทํารูปแบบอาคารคณะมนุษยศาสตร อาคารวิทยาลัยสิ่งแวดลอม และอาคารศูนยเรียนรวม วิทยาเขตศรีราชา ปงบประมาณ
2552
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจาย ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาการใชเงินรายไดของหนวยงานเบิกจายสมทบเงินกองทุนสนับสนุน
ในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
คาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน 30%
และใหหนวยงานสนับสนุน 70% นัน้ เปนวิธีเดิมที่ปฏิบัติมาระยะหนึ่ง ซึ่งตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีนโยบายเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศดวยการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินรายไดสวนกลางเปนคาใชจายสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการใหแกคณะ โดยจัดสรรเปน
คาใชจายตอหัวอาจารย ซึ่งงายตอการบริหารจัดการมากกวาหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายรอยละ 30 จึงมี
มติใหดําเนินการตามนโยบายปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมอบกองแผนงานพิจารณาปรับหลักเกณฑ
การสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการใหมีความครอบคลุมสํานัก สถาบัน ดวย
สรุปหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุนชมรมกีฬาตามโครงการ 1 คณะ/สถาบัน/สํานัก 1 กีฬา
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว
อนุมัติ
ขออนุมตั ิใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตว เห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ระดับคณะ/สถาบัน
เพื่องานทางวิทยาศาสตร ระดับคณะ/สถาบัน
โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาวในระดับคณะ/สถาบันตอไปดวย
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ขออนุมตั ิกําหนดวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
กําแพงแสน
อนุมัติ
คณะเกษตร
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ ตึกศิลป ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
ขออนุมตั ิเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหชะลอการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของลูกจางที่จางจากเงิน
ของลูกจางที่จางจากเงินนอกงบประมาณ
นอกงบประมาณออกไปพลางกอน
บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิรับนิสิตเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนกรณีพิเศษ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเพิ่มเติมเงื่อนไขของนิสิตที่เขาศึกษา
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตวาความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ ขาศึกษาในวาระที่ 4.7
การกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 และยกเลิกเงื่อนไข และการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขของนิสติ ซึ่งสวนหนึ่งของหลักสูตรในวาระที่ 4.8 ผูรับผิดชอบโดยตรงควรเปน
ของนิสิตที่เขาศึกษาในป 2552 ตามขอเสนอแนะ
หนวยงานใดและจะมีวิธีการแกปญหาอยางไรที่จะไมใหกรณีเชนนี้เกิดขึ้นอีก
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานฯ ไดใหขอชี้แจงวา การบริหารจัดการหลักสูตรเปนหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการการศึกษา จึงควรมีการหารือ
วิธีการในการตรวจสอบและแบงสวนในการตรวจสอบใหชัดเจน ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ
นําไปพิจารณา
คณะเกษตร กําแพงแสน
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
และบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เพื่อพิจารณา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ และหลักสูตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
13 คณะสัตวแพทยศาสตร

14

คณะศึกษาศาสตร

15

คณะสังคมศาสตร

16

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

18

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

19

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชาดังนี้
01503572 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฝูงสัตวปก
01503573 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการควบคุมและปองกันโรคในสัตวปก
01510513 วิทยาศาสตรสัตวทดลอง
ขอแกไขหมวดวิชา 159593 การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร จากรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ เปน
รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิเปลี่ยนรหัสวิชาดังนี้
- เปลี่ยนรหัสวิชา 470413 เปน 01470216 วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
- เปลี่ยนรหัสวิชา 470414 เปน 01470217 ชาติพนั ธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
- เปด “หมวดวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ” ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และขอนํารายวิชา 454563, 454564, 454565, 454566, 454567,
454568, 454569, 454571, 454574 และ 454592 ซึ่งเปนรายวิชาใหมระดับบัณฑิตศึกษา และไดรับอนุมัติ
จากทีป่ ระชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มาเปนวิชาเอกเลือกใน
หมวดวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยขอเริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552
เปนตนไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาคือ
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
- 01247522 การออกแบบจากเศษวัสดุ
- 01247532 การจําลองเพือ่ ประเมินสมรรถนะดานสภาพแวดลอมของการออกแบบ
1. ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชาคือ - 01052316 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมีอาหาร
- 01052362 ปฏิบตั ิการหลักจุลชีววิทยาอาหาร - 01054562 การออกแบบกระบวนการสําหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชาคือ
- 01052313 หลักเคมีอาหาร - 01052361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 04837111 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 04804211 ชีวจริยธรรม
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
20 คณะวิศวกรรมศาสตร
21 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
22
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร

24

คณะมนุษยศาสตร

25

คณะทํางานฯ

26

ฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี

27

คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 6 รายวิชา
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 3) จํานวน 376 คน ประกอบดวย
ดุษฎีบัณฑิต 27 คน มหาบัณฑิต 317 คน และบัณฑิต 32 คน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบํารุงรักษารถยนตของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
ประยุกต ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การทบทวนขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบใหหนวยงานนําไปพิจารณาทบทวนหากมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหแจงไปยัง
ผูอํานวยการสถาบันและ ผูอํานวยการสํานัก
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 เพือ่ รวบรวมนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป
กําหนดการนําสงเรื่องเขาวาระ
ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2552
การประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2552 จากวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพือ่ ใหการอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาใน
ภาคฤดูรอน 2552 นั้น สามารถดําเนินการไดกอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคาดวาจะอยูระหวางวันที่ 21 - 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ที่ประชุมทราบ
รายงานประจําปกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2550

สรุปแนวทางการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานในสหพันธรัฐเยอรมนี
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