สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

2

วิทยาเขตกําแพงแสน

3
4

รองอธิการบดีฝายวิจัย
สถานพยาบาล มก.

เรื่อง
1. ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉลอง 100 ป ราชวงศ วังชุก
2. สรุปผลการสนทนาปญหายุทธศาสตร ครั้งที่ 1/2552 เรื่อง “ฟนวิกฤตดวยเศรษฐกิจพอเพียง”
3. สรุปประเด็นการประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5/2551
4. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติด 2 อันดับสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

7. การนําเสนองบประมาณกอสรางอาคารหลังใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
8. ในชวงปลายป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยฯ ไดสูญเสียบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 ราย ไดแก ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จริโมภาส
และ อาจารยดรรชนีย เกษสังข และนิสิต 1 รายจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร
9. ประธานฯ มอบเลขานุการที่ประชุมคณบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หรือ สมศ. และ สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะมาติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน ในวันศุกรที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาหอพักนิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการคัดเลือก
อนุมัติ
บริษัทจาก TOR ที่กําหนด
การเปลี่ยนชือ่ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานขาว เปน ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว
ที่ประชุมทราบ
ขออนุมตั ิโครงการทดลองปฏิบัติงาน อนุมัติ และประธานฯ ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถานพยาบาลอาจพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่อยูหอพักในมหาวิทยาลัยฯ ทีม่ ี
ความรูความสามารถในการใชเครื่องมือมารวมปฏิบัตงิ านในโครงการฯ และจายคาตอบแทนใหแกนิสิต ซึ่งนอกจากนิสิตจะมี
นอกเวลาราชการ สถานพยาบาล
รายไดแลว ยังชวยใหสถานพยาบาลสามารถแกปญหาในเรื่องการทดแทนผูปฏิบตั ิงานบางสวนทีอ่ าจไมสะดวกในการมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติดังกลาว ทั้งนี้ หนวยงานที่มีชวงเวลาใหบริการในลักษณะเดียวกัน เชน สํานักหอสมุด
สํานักบริการคอมพิวเตอรฯ สามารถนําหลักการนีไ้ ปดําเนินการได

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
กองกิจการนิสิต
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต
ปการศึกษา 2551

อนุมัติ และมอบกองกลางประสานกับกองกิจการนิสติ เพื่อปรับปรุงแกไขวัตถุประสงคในการจัดงาน โดยใหระบุในลักษณะ
เปนการสรางความประทับใจหรือความผูกพันที่ผสู ําเร็จการศึกษาจะมีตอมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต หรือในสวนของ
มหาวิทยาลัยมีบริการอื่นใดที่จะใหกับนิสิตภายหลังที่สําเร็จเปนบัณฑิตแลว ซึ่งจะเปนการชวยสรางความสนใจใหนิสิต
มีความตองการมารวมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น
ขออนุมตั ิคาใชจายโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552 และโครงการสัมมนาอาจารยแนะแนวทั่วประเทศ
อนุมัติ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ
มก. และคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน
คณะกรรมการดําเนินการ
ขออนุมตั ิงบประมาณคาใชจายงานเกษตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2552
จัดงานเกษตรแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา แผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬา อนุมัติ และประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมในสวนของแผนยุทธศาสตรทางดานการศึกษานั้น ไดหารือกับรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ เสนอใหมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่ 2
กีฬา มก. และสํานักการกีฬา
การพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงรุกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
(พ.ศ. 2552 - 2555)
มหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตตอไป
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ เห็นชอบการปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใหปรับเปลีย่ นชื่อ “งานนโยบายและ
คณะวิศวกรรมศาสตร
แผน” เปน “งานแผนและประกันคุณภาพ” และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา โดยการ
ปรับเปลี่ยนชื่องานดังกลาวจะไมมีภาระผูกพันกับการจัดสรรอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ เพือ่ ใหการปรับเปลี่ยนชือ่ งานสอดคลองและเปนระบบเดียวกันในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ประธานฯ
จึงมอบกองแผนงานตรวจสอบการใชชื่องานในโครงสรางของสํานักงานเลขานุการคณะตาง ๆ เพื่อสรุปและวิเคราะห
ขอมูลเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ขออนุมตั ิคาธรรมเนียมการศึกษาและกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
การยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับระบบฝงตัว อนุมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร ทีไ่ ดรับทุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติในโครงการ TAIST
สถาบันคนควาและพัฒนา
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ระบบนิเวศเกษตร

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
11 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

12
13

อธิการบดี
คณะเศรษฐศาสตร

14

คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

15

คณะเกษตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย

16

คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

18
19

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

20

ศูนยวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยทั้ง 3 ศูนย
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดังกลาวจะไมมีภาระผูกพันกับการ
จํานวน 3 ศูนย ไดแก 1. ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยวิธีไมทําลาย
2. ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน
จัดสรรอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยฯ
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 12 คน
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
2. อนุมัติใหออกประกาศ ฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
2. อนุมัติใหออกประกาศ ฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก
และใหความเห็นชอบ
แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รวมกับคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาขั้นตอนหรือหลักเกณฑในการยืมหลักสูตรไปใชตางวิทยาเขตหรือ
(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ความซ้ําซอนของรายวิชา/หลักสูตรใหมีความคลองตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติมากขึ้น
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01999034 ศิลปวิจกั ษณ จํานวน 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
กลุมวิชามนุษยศาสตร ระดับปริญญาตรี
และใหความเห็นชอบ

3

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
21 คณะวนศาสตร

22

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

23

คณะกรรมการนโยบาย
โครงการพิเศษของ มก.
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

24
25
26
27

กองวิเทศสัมพันธ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากรฯ

เรื่อง
ขออนุมตั ิเปลี่ยนรหัสวิชา 305111 เปน 01305311 กายวิภาคและการพิสูจนไม จํานวน 3(2-3) หนวยกิต
เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
และเปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยี
เยื่อและกระดาษ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 4) จํานวน 263 คน ประกอบดวย
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 7 คน และบัณฑิต 254 คน
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหไดขอมูลทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ทุนตางประเทศ)
บันทึกการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับประเทศอิสราเอล
รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

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

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
และใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

