สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
1. พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแกคณะบุคคลที่มาเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2. การจัดนิสิตรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
3. สรุปประเด็นหารือรวมกับ ศาสตราจารยระพี สาคริก เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม พ.ศ. 2553
4. การสงมอบพืน้ ที่สวนกลาง เพื่อใชเปนพืน้ ที่รองรับการขยายตัว
ดานการเรียนการสอน
5. รายงานกําไร (ขาดทุน) สุทธิของศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังหักเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. รายงานผลการดําเนินงานโครงการความรูคูสุขภาพเกษตรศาสตร
สูสังคม
7. รายงานการจัดหาสิทธิประโยชนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป พ.ศ. 2553
8. รายงานจํานวนนิสิตที่ผาน และไมผานเกณฑขอบังคับการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
9. สรุปผลการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

สํานักทะเบียนและประมวลผล

3

คณะบริหารธุรกิจ

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

5

คณะวนศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. สรุปการเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสักของคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. สรุปการติดตามงานกอสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553 ขอมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
12. ตัวอยางลักษณะงานตามกลุมวิจัย : Research Profile
ของคณะเกษตร
13. นโยบายการดําเนินภารกิจของสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
14. โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงรับมาบรรยายพิเศษพระราชทานแกคณาจารยและนิสิต
การกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือกในระบบกลาง
(Admission)
รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ใชชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ที่หนวยงานรับรอง (เพิ่มเติม)
การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชือ่ หลักสูตรและชือ่ ปริญญา
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ แผน ก แบบ ก (2) เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมและกระดาษ แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2553

2

อนุมัติ
1. เห็นชอบการรวมโครงการพิเศษฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการรวมโครงการฯ แลว
อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

7
8

คณะสัตวแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร

9

คณะเกษตร กําแพงแสน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

10

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ มก.

11

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชือ่ หลักสูตรและชือ่ ปริญญา
จาก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2 (2) เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา- อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ทางการสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติเปดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน 8 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1)
รวม 57 คน
อนุมตั ิ และเสนอใหคณะ สํานัก สถาบัน พิจารณาเสนอมาตรการสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
ปญหา/อุปสรรค และมาตรการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
งานเพิม่ เติมมายังฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี เพื่อใหเลขานุการฯ พิจารณาหนวยงานผูรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผิดชอบและพิจารณาแนวทางการดําเนินการในแตละมาตรการกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายอํานวยการสรุปขอมูลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน ฐานขอมูลบุคลากร วาดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต
และกําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนใด เพื่อเสนอทีป่ ระชุมคณบดีทราบ โดยขอใหพัฒนาฐาน
ขอมูลใหสามารถใชไดกับทุกวิทยาเขต กรณีที่ประสบปญหาในการดําเนินการเสนอใหวาจาง
เอกชนหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมาดําเนินการพรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว
ใหชัดเจน หากดําเนินการไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป
1. เห็นชอบรางประกาศสภาฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และกําหนด
2. อนุมัติใหออกประกาศฯเรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภาฯ อนุมัติระเบียบฯ แลว
อัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ
โดยมีขอสังเกตดังนี้
ในการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

3

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11
(ตอ)

12

กองกิจการนิสิต

การขออนุมัติกําหนดระเบียบวาดวยการเสริมสรางคานิยมที่ดีของ
นิสิต พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับ
การสงเสริมนิสิตที่มีผลงานดีในแตละดาน จํานวน 5 ฉบับ

4

ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 5 วรรคสาม
ระบุวาใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับทั้งเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารและเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนใน
อัตราเทากับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารหรือเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการที่สูง
กวาเพียงทางเดียว ดังนั้น การจายคาตอบแทนผูอํานวยการศูนยวิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและ
อาหาร ซึ่งดํารงตําแหนงการบริหารเปนคณบดีดวยนั้น ประธานฯ ขอรับนําไปพิจารณาหาทาง
แกไขตอไป
2) ในขอ 1.5 ของรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารสถาบันฯ อัตราคาตอบแทน
อาจารยหรือนักวิจัยควรระบุใหชัดเจนวาเปนอาจารยหรือนักวิจัยในสังกัดศูนยวิทยาการ
ขั้นสูงดานใด
3) เพือ่ ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พุทธศักราช 2550 และเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพระดับปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยมากขึ้นควรระบุรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก
ตองไดรับการตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติดวย พรอมทั้งระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับชือ่ เจาของ
ผลงานวิจัยตีพิมพใหชัดเจน
4) เพือ่ ใหการดําเนินงานของศูนยภายใตสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ประธานฯ เห็นควรใหมีการประชุมหารือความคืบหนา
ในการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน โดยใหรองอธิการบดีฝายวิจัยนํารายงานการประชุม
ของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอที่ประชุมคณบดีทราบดวย
1. เห็นชอบรางประกาศสภาฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 5 ฉบับ
ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ิใหออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องระเบียบวาดวยการเสริมสรางคานิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 เปนที่เรียบรอยแลว โดยให
แกไขความในขอ 4 ของประกาศฯ เรื่อง การสงเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน เปน “ขอ 4
สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอรายชื่อนิสิตที่มคี ุณสมบัติดังกลาวขางตน เพือ่ ดําเนินการ
ตอไป” กอนดําเนินการออกประกาศฯ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติการจายคาตอบแทนผูจัดการอาคารหอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน 45

12
(ตอ)

13

บัณฑิตวิทยาลัย

14

คณะมนุษยศาสตร

15

คณะเศรษฐศาสตร

16

งานประชาสัมพันธ

การขออนุมัติการจายคาตอบแทนผูจัดการอาคารเทพศาสตรสถิตย
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการมอบทุนสนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปลาในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
และทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ
ในการบริหารศูนยทดสอบทางภาษาภาควิชาภาษาตางประเทศ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน และคาสมนาคุณ ในการจัด
สอบคัดเลือกผูเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนลูกจาง
ชาวตางประเทศทีม่ ีสัญญาจาง
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนกรกฎาคม 2553
จํานวน 243 ขาว

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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อนุมัติ และประธานฯ ไดใหขอสังเกตวา ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแผนการกอสรางอาคาร
หอพักนิสิตและอาคารพักอาศัยบุคลากรเพิ่มเติมอีกหลายหลัง โดยผูจัดการอาคาร 1 คน
จะมีหนาที่ดูแลกลุมอาคารหอพักนิสิตและอาคารพักอาศัยบุคลากรที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน
ทั้งหมด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางการออกแบบอาคารหลังใหม เพื่อใชเปนที่ทาํ การ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับนิสิต เชน สํานักทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิต และกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ หากดําเนินการกอสรางเปนที่เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะมอบอาคาร
ที่ทําการเดิมของกองกิจการนิสิตใหแกนิสิตเพื่อใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมของชมรมนิสิต
ตอไป

อนุมัติ

อนุมัติ และมอบสํานักงานกฎหมายจัดทําระเบียบกลางเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
โดยแบงออกเปนกลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมเกษตรและอาหาร กลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

