สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. ความคืบหนาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ
- การทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดสมเด็จพระราชาธิบดี
แหงราชอาณาจักรภูฏาน
- การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาแดมกุฎราชกุมารแหงญี่ปุน
- ความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ในเยอรมันภายใตการประสานงาน
ของ Sansanee Baroness von Enzberg
- การพัฒนาความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ในประเทศไตหวันและ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- การบริหารจัดการศูนยออสเตรเลียศึกษา
- ขอมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อการจัดอันดับ World
University Ranking 2009 ที่จัดโดย THE-QS
2. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมผูกพันระยะยาว เงินรายไดสวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ 14 พฤษภาคม 2552
3. หลักเกณฑในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด (สอ.มก.)
4. กองกิจการนิสิตรายงานจํานวนทุนอุดหนุนการศึกษาแกนิสิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551
5. ปฏิทินกิจกรรมงานพิธีการ ป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. สรุปรายละเอียดโครงการกอสราง 2 รายการคือ อาคารรานพันธุไม
มก. และอาคารชมรมกีฬา มก.

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

3
4

ศูนยการศึกษานานาชาติ
วิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. โครงการจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนและการวิจัย (ครั้งที่ 2)
8. รายงานโครงการปนรักสูนอง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552
9. สภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร
10. อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน
11. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ไดแจงเรื่อง
ใหทราบดังนี้
- มหาวิทยาลัยไดประสานงานกับกรมชลประทานในการขอความ
อนุเคราะหเครื่องสูบน้ําแบบเคลือ่ นที่ซึ่งทํางานโดยใชกระแสไฟฟา
12. ปจจุบันแนวโนมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
มหาวิทยาลัยอยูในเกณฑคอนขางดี ถาคณะใดมีอาจารยเปน
คอลัมนิสตในหนังสือพิมพจะไดรับประโยชนในการชวย
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยไดอีกชองทางหนึ่ง
13. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรไดรายงานขอมูลเกีย่ วกับอาการ
บาดเจ็บของชางพังกําไร
การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด สมเด็จ
พระราชาธิบดี จิกมี ซิงเย วังชุก พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักร
ภูฏานพระองคที่ 4
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติกําหนดสถานภาพศูนยการศึกษานานาชาติ
รางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาอาคารหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

2

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณาอนุมัติใหวิทยาเขตกําแพงแสนดําเนินการกอสราง
หอพักนิสิต โดยใหเอกชน หรือสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดําเนินการ
กอสรางหอพักสําหรับนิสิตในพื้นทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตามรายละเอียดขอบเขตขอเสนอโครงการฯ ที่ปรับแกไขแลว

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะกรรมการดําเนินงาน
5
จัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 47

6

คณะเกษตร

7

คณะเกษตร กําแพงแสน

8

คณะกรรมการกลัน่ กรองการรับ
นิสิตฯ
คณะมนุษยศาสตร

9

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การกําหนดวันจัดงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 48

เห็นชอบใหกําหนดวันจัดงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48
พรอมกับงานเกษตรแฟร ประจําป 2553 เพื่อไมใหเกิดปญหาในการจัดหองเรียน และชวงเวลา
การหยุดเรียนของนิสิต และในการจัดงานจะมีทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัด
บรรยาย /อภิปราย จึงมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาพื้นที่สําหรับการจัดงานประชุม
ทางวิชาการในแตละสวนใหเหมาะสม
อนุมัติ

การขออนุมัติใหนกั เรียนทุนรัฐบาลตามโครงการทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถิน่ เขาศึกษาตอในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นางสาวจันทรสุดา ภิรมยราช)
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน ภาคพิเศษ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01009102 ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดลอม
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01009401 มลพิษของดินในระบบนิเวศ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการพืชสวนไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และนิสิตผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2554
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01372411 ภาษาในปริบทสังคม
และวัฒนธรรม
2. ขออนุมตั ิปดรายวิชา 372441 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส
และรายวิชา 372451 ระบบเสียงในภาษาเยอรมัน

3

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบใหบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ไวในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยใหกําหนดการเปดรับนิสิตใน
ภาคปลาย ปการศึกษา 2552
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

9
(ตอ)

10

คณะวิทยาศาสตร

11

คณะศึกษาศาสตร

12

คณะสังคมศาสตร

13

คณะสัตวแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

14

คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

15

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ ฉบับป พ.ศ. 2552 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก
แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร
การวางแผนพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิเปดรายวิชารายวิชา 01458329 จริยธรรมในองคการภาครัฐ
และรายวิชา 01459372 จิตวิทยาสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ยุคใหม
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว แผน ก
แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการซอมบํารุง (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแนวปฏิบัติการปรับปรุงแกไขกรณีดังกลาว
ใหมีความคลองตัวและสามารถลดขั้นตอนในการดําเนินงาน
อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

4

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิ ศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ รับทราบและใหความ
เห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15
(ตอ)

16

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

17

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

18

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

19

คณะกรรมการการศึกษา มก.

20

คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

21

สํานักงานตรวจสอบภายใน มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและ
คาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01051501 เทคโนโลยีชีวภาพแบบเขมขน
สําหรับบัณฑิตศึกษา
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 9)
จํานวน 3,736 คน ประกอบดวย (ดุษฎีบัณฑิต 26 คน, มหาบัณฑิต
626 คน, ประกาศนียบัตรบัณฑิต 35 คน และบัณฑิต 3,049 คน)
ขอแกไขการอนุมตั ิปริญญาครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติดาน
การศึกษาของ นายธวัชชัย ปามี
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีในลักษณะเทียบเปนกลุมวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ
การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจากระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และ
คาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร-
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
มาตรการและแนวทางแกไขปญหาระบบการเงินของหนวยงาน
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อนุมัติ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหหนวยงานปฏิบัติดังนี้
1. ใหหนวยงานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของหนวยงานตามแบบฟอรมรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันและจัดสงใหกองคลังทราบเปนรายสัปดาห โดยใหรายงานภายใน
วันอังคารของสัปดาหถัดไป
2. ใหหนวยงานรายงานผลการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแตละไตรมาสภายในสิ้นเดือนถัดไป
หากหนวยงานไมดําเนินการตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจง มหาวิทยาลัยจะไม
อนุมัติการเบิกจายเงินใหแกหนวยงานนั้น

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

23

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” โดยกําหนดให
วันที่ 1 กันยายน ของทุกป เปนวันสําคัญของมหาวิทยาลัยและบรรจุ
อยูในปฏิทนิ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะสง
เจาหนาที่ไปรวมวางพวงมาลาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
จังหวัดอุทัยธานี เปนประจําทุกปดวย
เนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 เปนวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/2552 เปนศุกรที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ขอเชิญกรรมการทุกทานเขารวมงานวันรําลึกถึงสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอนันทมหิดล พระอัฐมราธิบดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง
บางเขน ในวันศุกรที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 - 13.00 น.
บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป
สรุปการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ 2/2552 โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
2. การจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย
3. การอุทธรณการประเมินผลตัวชีว้ ัดที่ 22 รอยละของหลักสูตรทีไ่ ด
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
4. การพิจารณาสถานะและสิทธิประโยชนของผูที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาในสวนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นใหม
ตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา
5. การประชุมเครือขายที่ประชุมอธิการบดี (UPN) ครั้งที่ 1/2552
6. การประชุมคณะกรรมการความรวมมือทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และศิลปะ ระหวางไทยกับออสเตรีย
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อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบ
และคารอยละในระบบรับกลาง (Central Admission) ปการศึกษา 2553 ที่กําหนดใหใช PAT
(Professional Aptitude Test) 0-40% โดยการสอบปรนัย ซึ่งการรับนักเรียนเขาศึกษาในสาย
สถาปตยกรรมศาสตรไมสามารถจะรับนักเรียนเขาศึกษาโดยวิธีการสอบปรนัย มีความจําเปน
จะตองทดสอบทักษะของนักเรียนดวยการสอบปฏิบัติ เพราะนักเรียนจะตองมีความเขาใจ
พื้นฐานวาการเรียนสถาปตยกรรมศาสตร 5 ป จะตองใชเวลาทั้งหมดในการประดิษฐงาน
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรยื่นเรื่องในนามสภาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการกําหนดใหใช PAT (Professional
Aptitude Test) 0-40% โดยการสอบอัตนัยแทนการสอบปรนัย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขณะนี้ ทปอ. กําลัง
รวบรวมขอมูลจากทุกสาขาวิชาชีพเพื่อจัดสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักการ
และเกณฑระบบ admission ในป 2553 จะไมมีการเปลี่ยนแปลง แตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในป 2554

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

23
(ตอ)

24

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ

25

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

26

คณะกรรมการโครงการบัณฑิต
ยุคใหม มก.
สถานพยาบาล มก.

27

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. การลงนามบันทึกขอตกลงรวมระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแกนนํา สถาบันอุดมศึกษาหลัก
และสถาบันอุดมศึกษา/วิจัยรวม ในกิจกรรมการดําเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานคณิตศาสตร
8. กําหนดการประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2552
การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายละเอียดขั้นตอนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานฯ จํานวน 17 ประเด็น และรายละเอียดขั้นตอนการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานฯ จํานวน 8 ประเด็น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอคิดเห็นของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษและการเปดหลักสูตรใหม
(สภา มก. ครั้งที่ 10/2551, ครั้งที่ 1/2552)
2. การปรับปรุงและปดหลักสูตร/รายวิชา
(สภา มก. ครั้งที่ 2/2552, 4/2552)
3. การขออนุมัติปรับแผนเพือ่ บรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สภา มก. ครั้งที่ 4/2552)
โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําป 2552
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดใหบริการนอกเวลา
ราชการ วันปกติ ตั้งแตเวลา 20.00 - 24.00 น. วันรับนองใหมและวันที่
มีกิจกรรมพิเศษและเปนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 08.00 - 06.00 น.
พรอมสนับสนุนที่พักสําหรับผูปฏิบัติงานหญิงภายหลังปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาทดลองดําเนินการ 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 30
กันยายน พ.ศ. 2552 รวม 107 วัน และอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 391,500 บาท
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ที่ประชุมทราบ

ประชุมทราบ และประธานฯ ขอใหทุกคณะที่จะเปดหลักสูตรใหม พิจารณาใหมีผทู รงคุณวุฒิ
ภายนอกหรือผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศอยางแทจริง

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบตั ิงานหญิง
ในการปฏิบัติงานชวงกลางคืน มหาวิทยาลัยไดจัดใหพักที่เคยูโฮม โดยจะทดลองดําเนินการ
4 เดือนกอน และเพื่อเปนการลดภาระของสถานพยาบาลไดมอบรองอธิการบดีฝายกิจการ
นิสิตและพัฒนากายภาพพิจารณาในเรื่องการจัดอบรมนิสิตหอพักของมหาวิทยาลัยรวมเปน
ผูชวยในการปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีที่คณะขอรับการสนับสนุนพยาบาลไปประจําทีค่ ณะ
ในชวงจัดกิจกรรมประชุมเชียรนั้น เนื่องจากจํานวนพยาบาลของสถานพยาบาลมีจํากัด
มหาวิทยาลัยจึงขอใหพยาบาลประจําอยูสวนกลาง กรณีเกิดเหตุใหคณะแจงขอความชวยเหลือ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

27
(ตอ)

28

คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซต
ภาษาอังกฤษของหนวยงาน มก.

รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของ
หนวยงานใน มก.ที่มีรูปแบบและรายละเอียดที่เหมาะสม และจัดหา
เครื่องมือและแนวทางใหหนวยงานสามารถนําเว็บไซตตนแบบไป
ประยุกตใชงานไดโดยสะดวก โดยมี 3 หนวยงานตนแบบที่เปน
หนวยงานนํารอง ไดแก คณะเศรษฐศาสตร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร และสํานักบริการคอมพิวเตอร

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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มาที่สถานพยาบาล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะจัดฝกอบรมนิสิตภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร เพื่อใหเปนผูชวยในการปฐมพยาบาลเบื้องตนภาคสนามดวย
ที่ประชุมทราบ

