สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนะนําผูบริหารใหม 2 ราย ไดแก
- รองศาสตราจารยวิจารณ วิชชุกิจ ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนคณบดีคณะเกษตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
- รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. สรุปผลการเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
3. แผนดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง
บางเขน
4. ความกาวหนาโครงการ ThaiGAP
5. สรุปหนวยงานที่ใหการสนับสนุนชมรมกีฬาตามโครงการ
หนึ่งคณะ/สถาบัน/สํานัก หนึ่งกีฬา
6. เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผูนํา โดย ฯพณฯ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ
1
(ตอ)

2

3
4

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. หนังสือ 10 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
8. งาน “โครงการหลวง 41”
9. งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป พ.ศ. 2553 และแสดงความยินดีในความสําเร็จจากการ
แขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
“กันเกราเกมส”
10. เรื่องอื่น ๆ
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรง
สอนดนตรีเครื่องสายตะวันออก “กูเจิง”
2) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงรับมาบรรยายพิเศษ หัวขอ “Oncology” พระราชทานแกคณาจารย
และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะประมง
3) งาน “วันทีร่ ะลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด”
4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก
ตนไมรวมกับนิสติ วนศาสตร
5) การจัดนิสติ รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิต-ิ
วิทยาศาสตร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)
สํานักทะเบียนและประมวลผล
การขออนุมัติกําหนดมาตรการดําเนินการกับอาจารยผสู อนทีไ่ มสง
หรือแกไขคะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและบัณฑิตวิทยาลัย
นาโน แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติยกฐานะ “หนวยปฏิบตั ิการวิจัยสารประกอบที่ทาํ หนาที่
เฉพาะ” เปน “ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุทําหนาที่
เฉพาะ” คณะวิทยาศาสตร
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เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร
5

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
คณะกรรมการการศึกษา มก.

8

คณะประมง

การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01007545 โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และเพิ่มชั่วโมงศึกษาตนเอง จาก ไมผลเขตรอนเศรษฐกิจ จํานวน 3(2-3) หนวยกิต เปน ไมผลเศรษฐกิจเขตรอน จํานวน 3(2-2-24) หนวยกิต
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02037312 พืชพรรณอภิรมย
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02198341 การจัดการความรูในการศึกษา
และขอบรรจุรายวิชา 01174231 นันทนาการเบือ้ งตน
การขออนุมัติโครงการพัฒนาอาจารยตามกลุมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรอบและแนวทางการพัฒนาอาจารยตามกลุมวิจัย
ของโครงการนํารอง
การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในคณะประมง

9

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

การขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายใน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

10

วิทยาเขตกําแพงแสน

11

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
การขออนุมัติงบประมาณจัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2553
การกอสรางอาคารที่พักอาศัยบุคลากรและหอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน 45 เพิ่มเติม
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

6

3

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ และเสนอใหมีนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก สังกัดในกลุมวิจัยดวยเพื่อประโยชน
ในการทําโครงงานและวิทยานิพนธ
เห็นชอบตามที่คณะประมงเสนอ และใหใชชื่อศูนยในคณะประมงตามขอเสนอแนะ
ของกองแผนงาน และใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบตามที่วทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอ ทั้งนีใ้ นสวนของ
“สํานักงานคณบดี” ใหคงเรียกชื่อ “สํานักงานคณบดี” ตามที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครเสนอ เนื่องจากคณะมีการบริหารจัดการในรูปแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” จึงมิใชลกั ษณะงานเชนเดียวกับ “สํานักงานเลขานุการคณะ” และขอใหกองแผนงาน
นิยามคําจํากัดความของคําวา “สํานักงานคณบดี”" ไวดวยและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมขอใหหนวยงานพิจารณาทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึง่ และ
แจงกลับมายังกองแผนงานภายในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ใหครบถวนถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายชื่อชมรม/สมาคมที่ใชชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ที่หนวยงานรับรอง

11
(ตอ)

12

วิทยาเขตศรีราชา

13

คณะบริหารธุรกิจ

14

คณะเศรษฐศาสตร

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อนุมัติ และมอบกองกลางติดตามรายชื่อชมรม/สมาคมจากคณะบริหารธุรกิจ และให
สํานักงานกฎหมายเปนผูพิจารณาคัดกรองขอมูล โดยไมนับรวมรายชื่อสโมสรนิสิตคณะ
ตาง ๆ เนื่องจากอยูในฐานขอมูลของกิจการนิสิตโดยตรง ทั้งนี้ หากหนวยงานมีความประสงค
ที่จะจัดตั้งชมรม/สมาคมจะตองนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีใหความเห็นชอบดวย เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีขอมูลอางอิงและรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

การขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาดวยบานพักและอาคารพักอาศัย
ของวิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2542
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

16

งานประชาสัมพันธ มก.

17

ประธาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2553
จํานวน 175 ขาว
เรื่องอื่น ๆ
1. ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ขอเชิญ
รวมในพิธีเปด “พิพิธภัณฑวัฒนธรรมผายอมครามของชนเผาไท”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
2. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญรวมฟง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตราจารย ดร.อุทศิ นาคสวัสดิ์ :
ผูเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร ปราชญดนตรีไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5
อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri

5

ประชุมทราบ

