สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนะนําผูบริหารใหม 2 ราย ได แก
- อาจารยอรไท ผลดี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร สือตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวนั ที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
- นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด
สืบตอจาก นางวันทนี โกวิทางกูร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. สรุปรายการการกอสรางจากงบประมาณเงินรายได ป 2552 จากเงิน
งบประมาณแผนดิน ป 2550 - 2552 และจากการสนับสนุนของ
สหกรณออมทรัพยฯ ป 2551 - 2552 ณ วันที่ 22 มกราคม 2553
3. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด (สอ.มก.) แจง
มติที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2553
อนุมัติใหการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อจัดหาอาคาร จัดหาครุภัณฑ
และเพือ่ การพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553
4. การเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553
5. กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553
6. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการที่พนกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
7. รายงานความกาวหนาโครงการมหกรรมบัวนานาชาติ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

สํานักงานคณะทํางานติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการ มก.

3

คณะกรรมการการศึกษา มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8. โครงการศูนยเรียนรูและปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน มก. ภายใต โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS
9. สรุปการประชุมการประเมินผลการจัดงานเพือ่ นพึ่ง (ภา) ยามยาก
2552 ระหวางวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2552
10. สรุปรายการ KU Online ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 - 22 มกราคม
2553
11. ความคืบหนาในการเตรียมการถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด H.I.H
Prince Akishino
12. รายงานจํานวนนิสิตที่ผานและไมผานเกณฑขอบังคับการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
13. รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
14. การประชาสัมพันธการฝกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพรอม
สําหรับการทํางาน”
15. แจงวาขณะนีร้ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทีจ่ ะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป ซึ่งสํานักงานกฎหมาย
จะไดประสานกับฝายกฎหมายของ สกอ. ตอไป
แผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต
ที่ประชุมทราบ เนื่องจากขอมูลทีห่ นวยงานเสนอยังไมครบทุกหนวยงาน ประธานฯ จึงขอให
และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มตี อสังคม
9 หนวยงานที่ยังไมไดจัดสงดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงแกไข
ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มตี อสังคม ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2553 โดยให กพร.มก. รวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แนวทางและหลักการในการรับนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
แบบฟอรมการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4
5

6

7

8

9

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนา มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล
การขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนลวงหนาเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 4 ประจําป 2554

อนุมัติ

อนุมัติ
ทั้งนี้ ประธานฯ ไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมกรณีโครงการธนาคารหนวยกิต และโครงการกาวสู
เคยูเรียนรูลวงหนา (KU Connect) วิทยาเขตกําแพงแสน ควรรวมเปนโครงการเดียวกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะฯ นํากลับไปทบทวนโดยใหผานความเห็นชอบจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการประจําวิทยาเขตในการพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตรเนื่องจากชื่อ
หลักสูตรเปนหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตรแตเนื้อหาหลักสูตรไมเนนทางดานวิทยาศาสตร
(พ.ศ. 2550 - 2554)
และใหนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1. เห็นชอบใหนําโครงการฯ เสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กําแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. เห็นชอบใหนําโครงการฯ เสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สุพรรณบุรี
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
เขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
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ลําดับ
9
(ตอ)

10

11

12

13

14

หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
คณะเศรษฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 01009552 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในดิน และและปรับปรุงรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรเขตรอน ภาคพิเศษ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ขออนุมตั ิถอนรายวิชา 01411111 วิทยาศาสตรพื้นพิภพ
การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553
การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01120432 ทฤษฎีเกมเพือ่ การจัดการธุรกิจ
การเกษตร และรายวิชา 01119456 เศรษฐศาสตรนิเวศเกษตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 01450111
เปน 01450101 สังคมไทยในโลกปจจุบัน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตรภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
15 คณะสัตวแพทยศาสตร

16
17

18
19

กองบริการการศึกษา รวมกับ
คณะกรรมการการศึกษา มก.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร

20

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

21

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 01532553 วิทยาเนื้องอกทางสัตวแพทย
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับอัตราคาบริการทางวิชาการ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมตั ิ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาใชจายการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย
(หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คูมือรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 เห็นชอบ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 5)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 3 คน มหาบัณฑิต 16 คน และบัณฑิต 424 คน
รวม 443 คน
การถายทอดตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสูคณะ สถาบัน
สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราการใหบริการของศูนยภาษา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลในดานงานวิจัย และ
งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ
ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

5

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไขรางระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขั้นสูงฯ
ฉบับ พ.ศ. 2553 โดยใหตัดขอ 9.2 ออก และใหปรับแกไขขอ 16 ในสวนการบริหารการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและการกําหนด

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

21
(ตอ)

22

โรงเรียนสาธิตแหง มก.

23

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

24

ประธาน

การขออนุมัติขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2553
การขออนุมัติหลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมในการใชหอพักสําหรับนิสิตของโครงการทุน
“ไผลอดกอ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
1. ขอบคุณผูบริหารและทุกหนวยงานที่มีสวนรวมทําใหการจัดงาน
เกษตรแฟร ประจําป 2553 สําเร็จลงดวยความเรียบรอย และให
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้
- พิธีวางพวงมาลาในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 67 มีหลายคณะไดนํานิสิต
เขารวมในพิธี จึงขอใหหนวยงานนําเปนแนวปฏิบัตทิ ี่ดีตอไป
- นิสิตเกาสวนหนึง่ ไดเสนอแนะใหปรับปรุงการจัดระบบพิธีวาง
พวงมาลามีความกระชับและเปนลําดับมากขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะจัดทําเต็นทปรับอากาศสําหรับงาน
เกษตรแฟรหรือเกษตรแหงชาติ และปรับแนวคิดในการจัดงานใหมี
ความเปนวิชาการมากขึ้น
- ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนเนื่องใน
โอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 67 ป แหงการสถาปนา
ชื่อรายการ “67 ป เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก”
ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เวลา 21.35 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ขณะนีอ้ ยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําซีดีเพื่อมอบใหแกทุกหนวยงานเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป

6

อัตราคาใชจายตาง ๆ ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของทีป่ ระชุมคณบดีและเพิ่ม
ขอ 17 เรื่องการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม และใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
24
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ขอความรวมมือใหหนวยงานสงนิสิตหรือบุคลากรเขารวมในพิธี
รดน้ําบูรพาจารยอาวุโส ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญในวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยเชนกัน
2. เพือ่ ใหคณะ สํานัก สถาบัน สามารถวางแผนในการกําหนดวัน
จัดกิจกรรมในสวนของหนวยงานไดและสามารถเขารวมกิจกรรม
ของหนวยงานอืน่ ไดในทุกวิทยาเขต จึงขอใหหนวยงานจัดทําปฏิทนิ
กิจกรรมงานพิธีการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบดวย โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดทําปฏิทินพิธีการในภาพรวมแจงใหหนวยงาน
ทราบลวงหนา ประมาณ 1 - 2 เดือน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอให
หนวยงานรวบรวมรายชื่ออาจารย บุคลากรของหนวยงานที่ไดรับ
รางวัลตาง ๆ แจงมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดรวบรวมเปนขอมูล
สรุปผลงานและรางวัลประจําปของมหาวิทยาลัยตอไป

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