สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนะนําผูบริหารใหม ไดแก ผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมภูนชิ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และรองศาสตราจารย
ประดนเดช นีละคุปต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
2. มอบรองอธิการบดีฝายอํานวยการ ทําหนาที่เลขานุการทีป่ ระชุมคณบดีแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ซึ่งติดภารกิจเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ
3. การดําเนินการจัดทําวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร (Kasetsart
Journal) โดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. เพิม่ กองบรรณาธิการ
เพื่อรับผิดชอบการจัดทํา
ประธานฯ ขอใหสถาบันวิจัยฯ พิจารณาดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบคาใชจายและเพือ่ ความคลองตัวในการดําเนินการ
สถาบันวิจัยฯ สามารถพิจารณาแตงตั้งกองบรรณาธิการเพิ่มไดอีก
1 ชุด ตามความเหมาะสม
4. ความคืบหนาการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
เรื่อง “ภาวะโลกรอนที่มผี ลกระทบตอการเกษตรกรรม”
5. ความคืบหนาการรับโอนหองปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี
จาก สวทช.
6. ผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายก-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

สถานพยาบาล มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รัฐมนตรี ใหเปนโครงการดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2552
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. แนวคิดและขอบเขตการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง
บางเขน
8. สรุปขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ในภาคตน ปการศึกษา
2552
9. ขอมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย รางวัลวิจยั รางวัลวิจัยดีเดน ของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนสําหรับอาจารย และนักวิจัย
10. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสิน ปงบประมาณ
2548 - 2552
11. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. กองทุนหมอมหลวงชูชาติ กําภู เพื่อการพัฒนานิสติ
13. เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
มีพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มียอดเงิน
บริจาครวมทั้งสิ้น 2,389,499 บาท
14. มหาวิทยาลัยมอบสายรัดขอมือสีฟาใหแกกรรมการทุกทาน
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมอบใหมหาวิทยาลัยเนือ่ ง
ในโอกาส “นอมรําลึก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
รายงานสรุปผลการจัดโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ประชุมทราบ และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดจางบุคลากรวิชาชีพเฉพาะจําเปนตอง
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาใหคาตอบแทนในอัตราทีค่ อนขางสูง จึงควรหาแนวทางในการปรับเพิ่มคาตอบแทน
ในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากร สาขาวิชาชีพเฉพาะ เชน สาขาแพทย หรือบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะมนุษยศาสตร
3

4

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร

5

คณะเกษตร

6
7

คณะสังคมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

8

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

9

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10

สํานักบริการคอมพิวเตอร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการสอบคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษดานวรรณคดีไทยเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธี
รับตรง ปการศึกษา 2553
การขออนุมัติปรับปรุง เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารงานของศูนย
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร (ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติเปดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร จํานวน 5 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
การขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชาและเปลี่ยนชือ่ รายวิชา 240551 สัมมนา
เปนรายวิชา 01240551 การปฎิบัติวชิ าชีพสถาปตยกรรม
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (CBIT)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต จํานวน 28 คน
การขออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 - 2555
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศในชวงเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2552 มีประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟนแลนด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไตหวัน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปนุ
การขออนุมัติแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหฝายเลขานุการที่ประชุมคณบดีและกองแผนงานทําความเขาใจ
ใหตรงกันวาหนวยงานที่จัดตั้งในลักษณะ virtual หรือ หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research
Unit-RU) และ ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence-COE) การ
แบงสวนงานภายในเปนการบริหารจัดการภายในคณะ จึงไมจําเปนตองระบุการแบงสวนงาน
อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา ทั้งนี้ หากหนวยงานมีขอเสนอแนะขอใหแจงไป
ยังกองแผนงานภายใน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
11 คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยบริการภารกิจวิชาการบูรณาการ
ทางการเกษตร และเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน

12

วิทยาเขตกําแพงแสน

13

คณะเศรษฐศาสตร

14

กองการเจาหนาที่

การขออนุมัติกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร
ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)

15

กองกิจการนิสิต

16

กองแผนงาน

17

สํานักงานบริการวิชาการ

รายงานจํานวนนิสิตที่ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สรุปรายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552
สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2552
(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) โดยสรุปเปนภาพรวมสําหรับ
งบประมาณเงินรายได 2552

การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)

4

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. ไมเห็นชอบในการเสนอขอจัดตัง้ ศูนยบริการภารกิจวิชาการบูรณาการทางการเกษตร ทั้งนี้
การบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการของคณะฯ ควรดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
โดยแตงตั้งจากตัวแทนภาควิชาที่เกีย่ วของทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรรวมกัน
2. ขอใหคณะฯ จัดทําแผนการจัดโครงสรางหนวยงาน หลักสูตรและรายวิชาที่สอดคลองกับ
ภารกิจและชือ่ ที่ขอเปลี่ยน รวมถึงกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เพือ่ รองรับ
ภารกิจภายใตชื่อใหมของคณะฯ และเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาโดยใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงานและนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการบริหารฯ ควรเทียบเคียงกับ
สถาบันในสังกัดหนวยงานอื่นที่มลี ักษณะคลายคลึงกัน และเพือ่ ใหเปนมาตรฐานในหลักการ
เดียวกัน ประธานฯ จึงมอบสํานักงานกฎหมายนําไปทบทวนและใหนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหนําขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาทบทวนการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหารของหนวยงาน โดยการใชเงินรายไดหนวยงานเบิกจายสมทบ
ในสวนที่เพิ่มขึ้น และใหมีบทเฉพาะกาลเพือ่ ยกเลิกการบังคับใชเมื่อกระทรวงการคลังมี
ประกาศยกเลิกระเบียบการเบิกจายเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน พรอมทั้งจัดทํา
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการจายเงินคาตอบแทนของแตละหนวยงานเพื่อนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพจิ ารณาอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และขอใหสํานักงานกฎหมายพิจารณาหาแนวทางในการปดโครงการที่ยัง
คางอยู ในกรณีทไี่ มสามารถติดตามหัวหนาโครงการมาดําเนินการปดโครงการได เชน
เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
18 สํานักการกีฬา

19
20

สํานักงานกฎหมาย
งานประชาสัมพันธ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะ/สถาบัน/สํานัก
หนึ่งกีฬา มีจํานวน 9 ชมรมกีฬา

ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพ ประจําเดือนกันยายน 2552
จํานวน 331 เรือ่ ง จําแนกเปนขาวสัน้ จํานวน 230 เรื่อง และสกูป
ขาวยาว จํานวน 101 เรื่อง

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบ ทัง้ นี้ เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน
การกีฬาของมหาวิทยาลัย อธิการบดีมอบใหผูอํานวยการสํานักการกีฬาประสานงานโดยตรง
กับผูบริหารหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหรายละเอียดขอมูลของชมรมกีฬาตาง ๆ ในการขอรับการ
สนับสนุนตอไป
ที่ประชุมทราบ

