สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
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กองบริการการศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

4
5

กองแผนงาน
กองกิจการนิสิต

6

สํานักประกันคุณภาพ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
1. การดําเนินงานศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
2. รายงานผลการดําเนินการติดตามขอมูลของนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทปี่ ระกอบธุรกิจ
3. บันทึกขอหารือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
ถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจฝงดานตะวันตก
4. การตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสรางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. การจัดรายการโทรทัศนครบรอบ 66 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
7. งานเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552
8. การตอเชื่อมระบบอินเทอรเน็ตสําหรับอาคารใหม
9. การนําเสนองบประมาณกอสรางอาคารหลังใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สรุปจํานวนหลักสูตรอนุมัติที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
ที่ประชุมทราบ
แนวทางในการปดหลักสูตร ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร
และรายวิชา
โดยใหพิจารณาถึงกลุมเปาหมายทีจ่ ะรับเขาศึกษาและแหลงงานที่นิสิตจบการศึกษาแลวจะสามารถทํางานในสาขาใดไดบาง ซึ่งตอไป
มหาวิทยาลัยฯ จะตองนําเสนอขอมูลเหลานี้เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปดหลักสูตรดวย
หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
อนุมัติ
โครงการ “ปนรักสูนอง”
อนุมัติ และกรรมการไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอใหกองกิจการนิสิตจัดทํารายงานเปน 2 ลักษณะ คือ สรุปขอมูลคณะที่รบั ผิดชอบ
การจัดกิจกรรมในแตละเดือนและรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โดยอาจจัดใหมีการแถลงขาวเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลว สัมภาษณความรูสึกของนิสิตถึงประโยชนและสิ่งทีไ่ ดเรียนรูจากการเขารวมโครงการและนําขอมูลดังกลาวทูลเกลาฯ
ถวายรายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผลการประเมินคุณภาพ
เห็นชอบ โดยใหหนวยงานนําขอเสนอแนะในแผนพัฒนาปรับปรุงไปพิจารณาจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตามความรับผิดชอบและ
ภายใน ประจําป 2551
ภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อหาวิธีหรือกลไกที่จะทําใหแผนพัฒนาปรับปรุงบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาประสงค

ลําดับ
6

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การรายงานประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําป 2550

ที่ประชุมทราบ

(ตอ)

7

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

8

คณะศึกษาศาสตร

9

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

10

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ

11

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา

12

13

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่
ขออนุมตั ิแบงสวนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา เปน 5 หนวยงาน ประกอบดวย
พิจารณา
1. สํานักงานเลขานุการ 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 01171111 เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ขอเปลี่ยนชื่อวิชาจาก อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
คอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อการศึกษา เปน เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู และปรับคําอธิบายรายวิชา
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
2. รายวิชา 01153631 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาดวยวิธีการทางสถิติขั้นสูง เปนวิชาบริการสําหรับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตขอเปลี่ยนแปลงหนวยกิต จาก 2(2-0) หนวยกิต เปน 3(3-0) หนวยกิต
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 5) ประกอบดวย (ดุษฎีบัณฑิต 2 คน,
มหาบัณฑิต 22 คน และบัณฑิต 231 คน)
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหาร
สระวายน้ํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประธานฯ ไดมีขอสังเกตวา จากผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส ระหวางวันที่
11 - 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเหรียญจากการแขงขัน
พ.ศ. 2552
ทั้งหมดจัดอยูในลําดับที่ 5 และประเภทกีฬาทีไ่ ดรับเหรียญรางวัลมากทีส่ ุดคือกีฬาวายน้ํา จึงควรใหความสําคัญในการรักษา
นักกีฬาวายน้ําที่มคี วามสามารถใหอยูในทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีวทิ ยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ จึงมีความหวังวาในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ อาจมีชอื่ เสียงในการแขงขันกีฬาวายน้ําและเรือพายมากยิ่งขึ้น
ขออนุมตั ิกําหนดราคาเมล็ดพันธุ คาบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว คาบริการงานวิจัยและบริการการวิเคราะห ของศูนยวิจัยอนุมัติ
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
อนุมัติ และมอบผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายตรวจสอบประกาศและระเบียบใดที่มีลกั ษณะเหมือนกัน แตมีการกําหนด
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราการจาย
และถือปฏิบัติตางกันในแตละหนวยงาน/วิทยาเขต ใหรวบรวมและจัดทําเปนประกาศ/ระเบียบกลางเพียงฉบับเดียวที่สามารถ
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร
ถือปฏิบัติและใชบังคับไดในทุกหนวยงาน/วิทยาเขต โดยเฉพาะคาตอบแทนผูบริหารที่เปนบุคคลภายนอกนัน้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา
เปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป
ขออนุมตั ิการจายเงินคาตอบแทน คาสมนาคุณสําหรับกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหถอนเรื่อง และมอบผูอํานวยการสํานักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในการดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล
กฎหมายหารือกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใหถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เชนเดียวกันกับประกาศฯ กลางของมหาวิทยาลัยฯ หากตองการปรับในสวนใด
ใหดําเนินการในแตละกรณี
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
14 คณะเกษตร
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คณะมนุษยศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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อธิการบดี
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รองอธิการบดีฝายวิจัย
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กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานบริการวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา 2547 และ 2548
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา อนุมัติ
ในปการศึกษา 2549
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ อนุมัติ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะใหศนู ยภาษา คณะมนุษยศาสตรรับแปลภาษาเพือ่ บริการแก
บุคลากรและนิสิตดวย
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนยภาษา
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร ชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันการแปลภาษานั้น ผูแปลจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครู
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(กบว. 03) และดําเนินการในลักษณะไมเปนโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งคณะฯ จะตองพิจารณาแกไขระเบียบฯ
ในเบื้องตนกอน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2)
แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจํานวน 2 คน ดังนี้
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
1. นายกิตติ สิงหาปด 2. นายกสมาคมปริญญาโทสําหรับผูบริหาร (นายชาญ ธาระวาส)
ผลงานการตีพิมพดานงานวิจัย ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เพื่อใหมีการติดตามขอมูลผลงานการตีพิมพดานงานวิจัยของอาจารยคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทีบ่ รรจุในป 2549 - 2550 มหาวิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดใหมีการบรรจุขอมูลไวในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง
ของอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ในสวนของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดมอบกองการเจาหนาที่และสํานักงานกฎหมายจัดทําแบบประเมินผล
ที่บรรจุในป 2549-2550
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธและเดือนเมษายนตามลําดับ
บันทึกการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับประเทศไตหวัน
ที่ประชุมทราบ
สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551) จํานวน 1,434 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,898,906,644.74 บาท
ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการไดชี้แจงเพิ่มเติมวา โครงการที่พนกําหนดระยะเวลาดําเนินการหมายถึง
รายงานสถานภาพ
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการปดโครงการเมื่อครบสัญญาภายใน 60 วัน หากไมสามารถปดโครงการไดทนั ตามกําหนดสามารถขอ
โครงการพัฒนาวิชาการ
ขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการตอไดโดยระบุเหตุผลประกอบ ในการนี้ไดมอบสํานักงานบริการวิชาการทําหนังสือแจงคณะ
ที่อยูระหวางดําเนินการ
(1 ตุลาคม 2551-31 ธันวาคม
สํานัก สถาบัน ทุก 3 เดือน เพือ่ ติดตามและตรวจสอบจํานวนโครงการที่พนกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหดําเนินการปดโครงการ
2551) จํานวน 997 โครงการ ภายใน 60 วัน และตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมตั ิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ
เปนเงินรวมทั้งสิ้น
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งไดมีหนังสือแจงคณะ สํานัก สถาบัน เกี่ยวกับสาระสําคัญของระเบียบฯ โดยเฉพาะ
3,233,639,765.54 บาท
ใหหนวยงานพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะรับดําเนินการและกรณีที่รวมดําเนินโครงการกับหนวยงานภายนอก บุคลากร
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คณะกรรมการดําเนินการพิธี
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญกิตติมศักดิ์
งานประชาสัมพันธ มก.
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ของมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมโครงการควรมีสัดสวนมากกวา 50% สําหรับกรณีที่มีการเสนอขอเปดโครงการใหม หากมีโครงการเกาที่ยัง
ดําเนินการคางอยู ขอใหชะลอการเปดโครงการใหมโดยใหดําเนินโครงการที่คางอยูใหแลวเสร็จและปดโครงการหรือขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินโครงการอยางใดอยางหนึ่งกอนที่จะขอเปดโครงการใหม และนับจากนีเ้ ปนตนไปถามีโครงการใดก็ตามที่จะเปด
โครงการใหมโดยมีโครงการเกาคางอยู มหาวิทยาลัยฯ จะสงคืนเรื่องกลับไปใหคณะตรวจสอบ และโครงการใดที่มีงบประมาณเกิน
2 ลานบาท ใหทําหนังสือขออนุมัตติ ออธิการบดี สวนโครงการใดมีงบประมาณต่ํากวา 2 ลานบาท จะตองทําเรื่องเสนออธิการบดี
มอบอํานาจในการดําเนินโครงการ
ประธานฯ ขอใหคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินการปดโครงการที่พนกําหนดระยะเวลาแลว หากไมดําเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะมี
มาตรการโดยหักจากเงินรายไดของหนวยงาน สําหรับโครงการที่พนกําหนดระยะเวลาดําเนินการเกิน 3 ปแลว ควรจะดําเนินการ
ปดใหแลวเสร็จภายในป 2552 และโครงการความรวมมือกับหนวยงานของราชการควรพิจารณาดวยความรอบคอบ ทั้งนี้
โครงการใดที่มีปญหาสามารถหารือกับสํานักงานบริการวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิธที ูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร) แด H.I.H. Prince Akishino
ที่ประชุมทราบ
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 196 ขาว
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
ขอใหกองกลางแจงเวียนหนวย
1. การแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
งานที่เกี่ยวของทราบตอไป
2. ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551
3. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551
4. เรื่องอื่น ๆ
1. การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผูมีความสามารถดานการวิจัยการคนควาหรือการสรางสิ่งประดิษฐดีเดนเขาศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ความคืบหนาการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร) แด H.I.H. Prince Akishino
ซึ่งจะเสด็จมาเยือนประเทศไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
3. การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
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