สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

2

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

3

สํานักงานกฎหมาย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงสืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารยนงนุช ศรีอัษฏาพร ตั้งแตวันที่ 20 ที่ประชุมทราบ
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 และ รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม ดํารงตําแหนงประธานสภาขาราชการ มก. สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารย
วิโรจน เวชชะ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552
2. ขอมูลแนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย
- เอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Kasetsart University Profile Academic Year 2008
3. ขอบคุณความรวมมือในการติดตามผลโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมที ี่เรียน)
4. การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแกนสิ ิตกอนกาวสูการสมัครงาน
5. การประกันคุณภาพ
6. สรุปการประชุมหารือรวมกับธนาคาร 6 ธนาคาร
7. ครัวการบินไทยไดรับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA
8. รายงานความคืบหนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. ขอเสนอแนะจากนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตรและการใหบริการ
10. สรุปการใชพื้นที่กอสรางอาคารวิทยาลัยสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนโรงสูบ
การทบทวนขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะใหแกไขรางขอบังคับฯ ทั้ง 3 ฉบับ บางสวนใหมี
ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานัก
ความชัดเจนยิ่งขึ้น กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาตอไป
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการจัดเก็บคาบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
อนุมัติ
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการใชอาคารและสถานที่ อุปกรณ และการใชบริการการวิเคราะหของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2552

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4
5

6
7

8
9
10

ประธานคณะกรรมการ
ฝายวิชาการในการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 47
คณะกรรมการการศึกษา มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะอนุกรรมการสงเสริมวินัย
นิสิต
สํานักทะเบียนและประมวลผล
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ Mr.Laurent BILI (นายโลรองต บีลี่) เอกอัครราชทูต
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย
การขออนุมัติคาใชจายในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ของฝายวิชาการ (เพิม่ เติม) วงเงิน 90,000 บาท
อนุมัติ

การขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 วงเงิน 600,000 บาท
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
การทบทวนสถานะและแนวทางการดําเนินการสํานักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
การโอนยายสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
โครงการกอสรางอาคารโดยใชเงินสนับสนุน
จากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําปและอนุมัตวิ งเงินโครงการกอสรางอาคารทั้ง 4 โครงการดังกลาวแลว ขอดีของ
การใชเงินกูจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด คือ การเบิกจายเงินสามารถทําไดรวดเร็ว
จํากัด ป พ.ศ. 2552 จํานวน 4 โครงการ
และอัตราคาดอกเบี้ยต่ํา ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการในสวนของอาคารจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร
ในวงเงินรวม 504.46 ลานบาท
ตามขอ 3) เนือ่ งจากคณะสัตวแพทยศาสตรมีโครงการกอสรางอาคารจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 500
ลานบาท เปนอาคารผูกพันระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําเสนอสํานักงบประมาณ
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยรวมอาคารจอดรถของคณะสัตวแพทยศาสตรเขาไวดวย และหากคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะไดจัดสรรงบประมาณในสวนของอาคารจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตรเพื่อใชในการ
กอสรางอาคารหอพักบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแทน
แนวปฏิบัติในการแตงกายของนิสิต
เห็นชอบใหทุกหนวยงานและบุคลากรใหความรวมมือตามแนวปฏิบตั ิดังกลาว และประธานฯ ขอความรวมมือ
ใหคณะสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตแตงกายใหเหมาะสม โดยจัดประกวดหรือใหรางวัลกับนิสิตทีแ่ ตงกายเรียบรอย
การกําหนดรหัสเลขประจําตัวนิสิตใหม ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2552
อนุมัติ
การขออนุมัติโครงการรับตรงนิสิตเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา
การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงวาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมวา
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู แผน ก แบบ ก 2
ในอนาคตการขอเปดหลักสูตรและรายวิชาใหมจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความตองการทีแ่ ทจริงของ
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
สังคม และจํานวนกลุมเปาหมายทีต่ องการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด ดังนั้น ในการนําเสนอขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาจึงควรแสดงขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายทีต่ องการเรียนและแหลงงานที่นิสิตจบ
การศึกษาแลวจะสามารถเขาทํางานในสาขาใดไดบาง
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
11 โครงการสหวิทยาการระดับ-

12
13
14

15

16

17
18

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตนศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
และใหความเห็นชอบ
คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง
และบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2552
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01371411 การสืบคนเอกสาร อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
และบรรณานุกรม
ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องแนวทางในการปดหลักสูตรและ
รายวิชาวา หลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา
3 ป ขอใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร
1. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01204575 การออกแบบระบบดิจทิ ัลขั้นสูง อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
2. ขออนุมตั ิเปดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา คือ 01204525 สถาปตยกรรม ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องแนวทางในการปด
หลักสูตรและรายวิชาวา หลักสูตร/รายวิชาใดทีไ่ มมีการเปดสอนนับตัง้ แตไดรับอนุมตั ิ
และการประยุกตเครือขายเครื่องรับรูไรสาย และรายวิชา 01204586
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีชวี สารสนเทศ
หลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป ขอใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยแจงวา เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
2551 (ครั้งที่ 6) จํานวน 94 คน ประกอบดวย
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 23 คน, บัณฑิต 69 คน
เปนวันหยุดราชการ ซึ่งในวันดังกลาวตรงกับการประชุมคณบดี และบัณฑิตวิทยาลัยจะตองเสนอรายชือ่
ผูสําเร็จการศึกษาชุดใหญเพื่ออนุมตั ิปริญญา ทั้งนี้ หากจะตองเลื่อนวันประชุมคณบดีใหเร็วขึ้น อาจตองมี
การเลื่อนกําหนดการสอบและการสงเอกสารของนิสิต
ประธานฯ ขอใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยประสานกับรองอธิการบดีฝายอํานวยการ เพือ่ พิจารณาในเรื่อง
ดังกลาว
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา การขออนุมัตอิ ัตราคาใชจายกิจกรรมกีฬา สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กีฬา มก.
กองกิจการนิสิต

การขออนุมัติการจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในงานประจําป งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ เปนคาสมนาคุณแกนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

18
(ตอ)

19

คณะเกษตร

20

คณะเศรษฐศาสตร

21

โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ
วิทยาเขตลพบุรี
คณะกรรมการจัดทํารายการ
โทรทัศน 66 ป มก.

22

23

24

คณะกรรมการฝายประเมินผล
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป 2551
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
พ.ศ. 2552
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยการเรียนการสอน จังหวัดลพบุรี
สรุปผลการจัดทํารายการโทรทัศน 66 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลการประเมินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป 2551

ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีวีดีรายการโทรทัศน 66 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 1,000 แผน โดยขอใหดําเนินการจัดสงใหผูบริหารคณะเพื่อประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรับทราบกิจกรรม
ในรอบปของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณรองอธิการบดีวทิ ยาเขตตาง ๆ ที่ชวยจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดทํา
รายการโทรทัศน 66 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในครั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจากการดําเนินการ จํานวน 639,297 บาท
มหาวิทยาลัยจะมอบใหกองกิจการนิสิตเพื่อสนับสนุนชมรม/กิจกรรมของนิสิต ไดแก ชมรมกิจกรรมดานกีฬาและชมรม
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดใชเงินรายไดสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับวงดนตรี KU
BAND และวงดนตรีรวมดาวกระจุย จํานวน 500,000 บาท และจัดซื้อชุดโขนใหแกชมรมดนตรีไทย จํานวน 3 ชุด ชุดละ
40,000 บาท สําหรับอุปกรณบางอยางที่มหาวิทยาลัยไดจัดซื้อใหคอนขางมีราคาสูง จึงไดขอใหกองกิจการนิสิตกําชับนิสิต
ใหดูแลจัดเก็บและรักษาเปนอยางดี
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
พิจารณารับดําเนินการจัดทําอาหารวางสําหรับบริการแกผูปกครองของบัณฑิตในปตอไปดวย

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศแทนการฝกอบรม
จัดประชุมสัมมนา และดูงานในตางประเทศ
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ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
25 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
การตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายอํานวยการชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามที่กองการเจาหนาที่ไดมีหนังสือแจงใหคณะดําเนินการ
เสนอแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 นั้น เนือ่ งจากระยะเวลาคอนขางกระชั้นชิด จึงไดขยาย
เวลาไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกรที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพือ่ จะไดจัดทําสรุปเสนอทีป่ ระชุม ก.บ.ม. ในวันจันทรที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2552 ตอไป และแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหทราบวาผูที่ไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการประจําคณะทั้งหมด จึงขอใหทุกคณะรับทราบในประเด็นนี้เพื่อการพิจารณา
ตอไปดวย

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