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กองการเจาหนาที่
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.คณะวนศาสตรขอทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตรแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ประชุมทราบ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2551
2.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ส.ค.ส. ปใหม 2551 แกคณาจารย นิสิตและเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.สรุปโครงการสัมมนาผูนําเยาวชนนานาชาติ (The Hitachi Young Leaders Initiative : HYLI)
4.สรุปการตอนรับอาคันตุกะตางประเทศ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
5.รองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต รายงานสรุปผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
ระหวางวันที่ 7-14 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.รองผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ ชี้แจงการจัดทํางบประมาณ ประจําป 2552 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551
มาตรการสลับเวลาทํางานของหนวยงานของรัฐเพื่อแกไขปญหาจราจร ใหถือปฏิบัติตามมติเดิมไปกอนคือ ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. และขอใหฝายเลขานุการ
3 ชวงเวลาคือ (1) 7.30 น. – 15.30 น. (2) 8.30 น. – 16.30 น.
ที่ประชุมคณบดีสอบถามขอมูลผลการปฏิบัตติ ามมติมาตรการการสลับเวลาทํางาน
(3) 9.30 น. – 17.30 น.
ที่มหาวิทยาลัยบางแหงไดดําเนินการไปแลววามีผลเปนประการใด เพือ่ นํามาประกอบ
การพิจารณาในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ทราบและใหความ
และแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดสูร ะดับคณะ สํานัก สถาบัน
เห็นชอบ
ขอเสนอโครงการภายใตโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (FMIP)
เห็นชอบโครงการตามเสนอ
ซึ่งมีหนวยงานเสนอโครงการ จํานวน 7โครงการ
ขอมูลการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายชื่อผูไ ดรับปริญญา
ที่ประชุมทราบ โดยขอใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลซึ่งสลับทีก่ ัน
กิตติมศักดิ์ในชวงป 2545-2550
ระหวางรายการลําดับที่ 7 และ 8
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และพัฒนาวิทยาเขต
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กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
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คณะสังคมศาสตร
และรานพันธุไ ม มก.
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักการการดําเนินงาน
แกองคกรกิจกรรมนิสิต
อันเนือ่ งมาจากการยกเลิก
การจัดงานเกษตรแฟร
ประจําป 2551

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.การพิจารณาเรือ่ งตาง ๆ ในระดับนโยบายหรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะนําหารือ
ในที่ประชุมคณบดี และหากนิสิตมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพือ่ การมีสวนรวมในเรื่องที่เกี่ยวของกับนิสิต นิสิตสามารถ
ดําเนินการไดโดยเสนอผานรองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต
2.การพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทดแทนงานเกษตรแฟรใหแกองคกรกิจกรรมนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยไดมอบใหกองกิจการนิสิตดูแลรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทดแทน หากคณะไดรบั ขอเสนอของนิสิต ขอใหรองคณบดีฝายกิจการนิสิตหารือกับ
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขตและประสานไปยังกองกิจการนิสิตเพือ่ จัดกิจกรรมทดแทน
3.การจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมใหแกชมรมตาง ๆ นัน้ ชมรมของสวนกลางซึ่งมีทั้งหมด 60 ชมรม มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณใหจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน
สวนชมรมในสังกัดคณะ เชน สโมสรนิสิตคณะตาง ๆ หรือชมรมยอยอื่นใดของคณะ ใหคณะดูแลการจัดสรรงบประมาณ
ของคณะ โดยพิจารณาจัดสรรใหเพียงพอกับความจําเปนของนิสิต และในสวนของการจัดกิจกรรมหารายไดในงานเกษตรแฟร
ถือเปนรายไดพิเศษ
4.การจัดกิจกรรมโครงการคายอาสาของนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการคายอาสาของสวนกลางไวทกุ วิทยาเขต กรณีทนี่ ิสิต
ตองการออกคายอาสา ขอใหนิสิตจัดทําโครงการเสนอสมทบกับสวนกลางและนําเสนอรองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิตและพัฒนา
วิทยาเขต สวนวิทยาเขตใหนําเสนอที่รองอธิการบดีวทิ ยาเขต นั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบในการจัดงบประมาณให ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะนําการฝกงานของนิสิตมาผนวกกับโครงการคายอาสา เพือ่ ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเชาเต็นทเพื่อใชในการจัดงานพิธีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ ครั้งที่ 1 และคาใชจายประจําป
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอใหหนวยงานอื่นทีป่ ระสงคจะ
ดําเนินการจัดเก็บขยะมีพิษดังกลาวเพิ่มเติม ใหประสานกับ
งบประมาณ 2550 โดยมีปริมาณขยะมีพิษจาก 9 หนวยงาน รวม 11,371.85 กิโลกรัม
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สวนวิทยาเขตตาง ๆ ที่มีการ
และมีคาใชจา ยในการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 595,596.99 บาท โดยใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการของหองทดลองซึ่งมีขยะมีพิษ ขอใหรองอธิการบดีวิทยาเขต
ชําระ 50% คิดเปนเงินรวม 297,798.53 บาท ซึ่งหนวยงานทั้ง 9 หนวยงานไดโอนเงิน
ดําเนินการในรูปแบบเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน
คาใชจายใหสวนกลางเรียบรอยแลว
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและหลักเกณฑการจายคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
อนุมัติ
และกรรมการระดับหนวยงาน (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการ
อนุมัติ และมีขอสังเกตวา ปจจุบันมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได
สอบกลางภาคและการสอบไล คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดอัตราคาตอบแทน คาสมนาคุณสําหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการ ทีป่ ฏิบัติงานในการดําเนินการสอบ
กําแพงแสน
กลางภาคและการสอบไล โดยใชบงั คับกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการสอบไลสว นกลางจะใชเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห และวิชาที่จัดสอบมีจํานวนมาก คาตอบแทนใหกบั ผูปฏิบัติงานจึงตองเปนจํานวนมากตาม
ไปดวย แตในกรณีที่คณะจัดสอบเองวิชาที่จัดสอบจะนอยและใชเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา การขอ
กําหนดอัตราคาตอบแทนเพือ่ ใชเฉพาะหนวยงานจะสามารถประหยัดคาใชจายได และเพื่อใหหนวยงานอืน่ ที่
ตองการประหยัดคาใชจายในสวนนี้สามารถปฏิบัตติ ามได จึงควรมีการกําหนดประกาศเปน 2 กลุมคือ กลุมที่
มีการจัดสอบโดยสวนกลาง และกลุมที่มีการจัดสอบโดยคณะ
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โครงการบัณฑิตศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
1.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอน
ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอน
ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)
และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา
สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน สําหรับผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

อนุมัติ

ขออนุมตั ิยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอ สังเกตวาการใหบริการมัลติมีเดียในมหาวิทยาลัยมีหลายหนวยงาน
เรื่อง ระเบียบวาดวยการใชหองประชุมและหองคอมพิวเตอร โดยเฉพาะสํานักสงเสริมและฝกอบรมมีการใหบริการมัลติมีเดียหลายรายการ ดังนั้น การกําหนดอัตรา
คาบริการควรเปนอัตราเดียวกันหรือไม จึงใหสํานักงานกฎหมายตรวจสอบคาบริการมัลติมีเดียของ
พ.ศ. 2534 และขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการ
แตละหนวยงานและนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีเพือ่ พิจารณาตอไป
หองประชุมเครื่องคอมพิวเตอรและการใชบริการมัลติมีเดีย
ของสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ
อนุมัติ
ของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชทดี่ ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาขอความในรางประกาศฯ ควรจะตองระบุเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ขั้นบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
วิทยานิพนธกรณีผูไดรบั ทุนการศึกษาไวดวย ประธานฯ จึงมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล พิจารณารวมกันในการปรับแกไขขอความในประกาศฯ และนํา
เสนอที่ประชุมคณบดีในคราวตอไป
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
15 คณะเศรษฐศาสตร
16

คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

17

คณะวิทยาศาสตร

18
19

คณะเกษตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

20

สํานักงานทรัพยสิน

21

กองวิเทศสัมพันธ

22
23

ศูนยออสเตรเลียศึกษา
กองบริการการศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติ
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดและปรับปรุง
อนุมัติ โดยขอใหตรวจสอบความถูกตองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของ ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย
หลักสูตรตามแบบฟอรมและขอกําหนดของสํานักงาน
จุฬคุปต เนือ่ งจากเปนอาจารยประจําหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับปรุงแกไข และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ) อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 6) รวม 322 คน ประกอบดวย
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 22 คน (ดุษฎีบณ
ั ฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 20 คน) ระดับบัณฑิต จํานวน 300 คน
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักงานทรัพยสินใหมจากเดิมเปน 2 งานดังนี้
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย
1.งานบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 หนวย ไดแก 1)หนวยธุรการ 2)หนวยวางแผนและพัฒนา และ3)หนวยรายได
ฯ เพื่อพิจารณา
2.งานสิทธิประโยชน ประกอบดวย 3 หนวย ไดแก 1)ศูนยผลิตภัณฑนม มก. 2)ศูนยหนังสือ มก. และ3)รานพันธุไม มก.
รายงานการเขารวมประชุมเพือ่ ชี้แจงการจัดทําขอเสนอโครงการและการบริหารโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให
งบประมาณจากเอเปค โดยมีประเด็นสรุปหัวขอสําคัญประกอบดวย
ผูบริหารนําไปพิจารณา หากมีโครงการ
1.นโยบายและประเด็นที่เอเปคใหความสําคัญในกรอบดานการศึกษา
ใหนําเสนอตามกรอบที่กําหนด
2.รูปแบบและการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค
3.การของบประมาณสนับสนุนโครงการเอเปค 4.สรุปตารางเวลาสําหรับการเสนอขอการอนุมัตแิ ละดําเนินโครงการ
รายงานกิจกรรมประจําเดือนธันวาคมของศูนยออสเตรเลียศึกษา
ที่ประชุมทราบ และมีขอสังเกตวาศูนยออสเตรเลียศึกษาควรมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
รายงานสรุปภาพรวมสําหรับโครงการนํารองประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ประชุมทราบ
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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