สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
1. แนะนําผูบริหารใหม 3 ราย ไดแก
- อาจารยดํารงค ศรีพระราม ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
โดยใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงพรอมอธิการบดี
- รองศาสตราจารยธัญญะ เกียรติวัฒน ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สืบตอจาก อาจารยนนทวัฒน
จันทรเจริญ ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
- ผูชวยศาสตราจารยราตรี เรืองไทย ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารย
สิริพร ศศิมณฑลกุล ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป
2. โครงการ “1 ลานกลา ถวายพอ” ณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน
3. บทความพิเศษจากหนังสือพิมพมติชน ในหัวขอ “จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกับบทบาทใหมในการขยายการจัดการศึกษาวาดวย
เกษตรกรรม ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงถึงชุมชนชนบทของไทย”
4. ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5. ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
6. บทสรุปผูบริหารเกี่ยวกับโครงสรางคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
ไกไขและผลิตภัณฑ
7. ขอมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. โครงการพัฒนาอาจารยตามกลุมวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. ศาสตราจารยจํารัส ลิ้มตระกูล ไดรับรางวัลบุคคลดีเดนของชาติ
ประจําปพุทธศักราช 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก
คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
10. ศาสตราจารยสุนทรี ยิ่งชัชวาลย ไดรับทุน Chair Professor
จากบริษทั เอสซีจี เปเปอร จํากัด (มหาชน)
11. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด อนุมัติเงิน
สนับสนุน เพิ่มเติม เพื่อจัดหาอาคารที่พักอาศัยบุคลากรและหอพัก
นิสิต ซอยพหลโยธิน 45
12. รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2553
13. สรุปผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
พ.ศ. 2553 ของฝายฝกซอมและจัดขบวน
14.รายงานขอมูลการจัดสรรคาอํานวยการโครงการพัฒนาวิชาการ
15. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได และสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ประจําป
2551-2553 ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553
16. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ความสะอาดโรงอาหารกลาง มก.
17. สรุปผลการคัดเลือกทุนภายใตโครงการความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศิลปะ ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย (ASEA-UNINET) ประจําป พ.ศ. 2553
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ลําดับ
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(ตอ)
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หนวยงานที่เสนอ

กองกิจการนิสิต

คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

18. รายงานผลการแขงขันกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ เมืองโฮจิมนิ ห ประเทศเวียดนาม
19. สรุปรายงานความคืบหนาโครงการ Agricultural Science Park
20. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหการตอนรับ H.E. Mr. Papa Momar
DIOP, Ambassador of Senegal to UNESCO พรอมเอกอัครราชทูต
จาก Congo, Gabon, Angola และ Cameroom
21. องคกร บุคคลภายนอก รวมสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ มก.
22. การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภาวะโลกรอน
23. การรณรงคภายใตโครงการ “รณรงคตานความหิวหนึ่งพันลานฯ
One Billion Hungry Campaign”
24. ขอมูลนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง
25. ขอมูลบุคลากรและนิสิตที่จะจัดงานรับการเชิดชูเกียรติ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
การขออนุมัติกําหนดอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานจํานวนนิสิตรหัส 50 ทีผ่ าน และไมผานเกณฑขอบังคับ
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การขออนุมัติแกไขและเพิ่มเติมรายชื่อชมรม/สมาคมที่หนวยงาน
รับรอง
การขออนุมัติปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร

3

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหผูเกี่ยวของนําอัตลักษณความเปนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปพิจารณาทบทวนใหม โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับตัวอักษร A ตัวแรก เสนอใหใชคําวา
“active” แทน “adaptable” และตัวอักษร A ตัวที่สอง ไมควรใชคําวา “adversity” ควรใชคําวา
“advocate” และการสื่อความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชควรจะเปนคําในลักษณะ
ประเภทเดียวกัน คือ ควรจะเปนคํานามหรือคํากริยาอยางใดอยางหนึ่ง โดยการสื่อความหมาย
อาจไมจําเปนตองยึดคําวา “KASETSART” ก็ได และใหคณะมนุษยศาสตรชวยตรวจสอบ
ความถูกตองดานไวยากรณและภาษาอีกครั้งหนึ่งกอนเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาตอไป
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร
4

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

5

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนาของ มก.

6

คณะสัตวแพทยศาสตร

7

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติโครงการรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร เพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 โดยวิธีรับตรง
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01204482 การโตตอบระหวาง
คอมพิวเตอรกับมนุษย และรายวิชา 01219483 ศิลปศาสตรดิจิทัล
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ไวในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติหลักการและโครงการรับนักเรียนโครงการเรียน
ลวงหนาที่ไดรับคัดเลือกเขาสังกัดคณะ เพือ่ เขาศึกษาบางรายวิชา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในคณะสัตวแพทยศาสตร สําหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตร
เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปดรายวิชา 01510211 สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
และคุณภาพชีวิต
การขออนุมัติหลักการใหภาคเอกชน/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรลงทุนในพืน้ ที่ของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน
การขออนุมัติหลักสูตรใหมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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อนุมัติ โดยใหเพิ่มคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระดับ
ปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ไวในคุณสมบัติผสู มัครเขาศึกษาในโครงการดังกลาวดวย
อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
อนุมัติ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ
ทั้งนี้ ประธานฯ มอบเปนนโยบายใหวิทยาเขตที่มีการดําเนินโครงการในลักษณะดังกลาว
ไดพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน เพือ่ บูรณาการโครงการใหเปนการดําเนินการ
ในลักษณะภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ภาคเอกชนลงทุน
ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน และใหนําเสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะวิทยาศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และบัณฑิตวิทยาลัย
และการจัดการสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544
บัณฑิตวิทยาลัย
การขออนุมัติปดหลักสูตรที่สังกัดโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต
ศึกษา จํานวน 2 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และการประเมินโครงการหลักสูตรใหม พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ การขออนุมัติตั้งชือ่ อาคารสําหรับหนวยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวของ
กับนิสิต โดยใชชื่ออาคารวา “อาคารระพีสาคริก”
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการ การขออนุมัติโครงการและหลักการคาใชจายในการจัดการประชุม
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48
ทางวิชาการ ครั้งที่ 49
คณะบริหารธุรกิจ
การขออนุมัติจัดสรรคาบํารุงมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553
โครงการพิเศษของคณะบริหารธุรกิจในอัตราเดิม

คณะเศรษฐศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนด
อัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตใชชอื่ อาคารอยางเปน
ทางการตอไป
อนุมัติ
สํานักทะเบียนและประมวลผลไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) อัตราใหมในปการศึกษา 2553
เรียบรอยแลว
คณะบริหารธุรกิจจึงขอถอนเรื่องคืน
อนุมัติ

ลําดับ
15
(ตอ)

16

17

18

19

20
21
22
23

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยการเรียนการสอน
จังหวัดลพบุรี (ฉบับที่ 2)
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตงตั้งรองอธิการบดี
และผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ขอเชิญคณบดี ผูอํานวยสถาบัน/สํานักเขารวมประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานสรุปผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการ
คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณสนับสนุน
เสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล
โครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สูสากล
รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการสานสัมพันธครอบครัวนิสิต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
มุสลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะศึกษาศาสตร
การเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดหองเรียนวิทยาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแหง มก.
สรุปการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ปการศึกษา 2553
สํานักหอสมุด
รายงานการใหบริการแกคณะและวิทยาเขต ของสํานักหอสมุด
งานประชาสัมพันธ
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนสิงหาคม 2553
จํานวน 199 ขาว
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม- สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรขอเชิญสั่งซื้อบัตรอวยพร
การเกษตร
ปใหม ปพุทธศักราช 2554

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

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และขอใหแกไขตัวเลขคลาดเคลื่อนในสวนของจํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนไทย
(Outbound) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการสนับสนุน จาก จํานวน 3 คน เปน จํานวน 4 คน

ที่ประชุมทราบ

