สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนะนํา นางยุพา ปานแกว ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สืบตอจาก รองศาสตราจารยวิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ตั้งแตวันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และ นางพัชรี
ตั้งตระกูล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร สืบตอจาก นางวารุณี วารัญญานนท ตั้งแตวนั ที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. รายงานผลการเขารวมประชุม AVRDC Board ที่ Hyderabad,
India เมื่อวันที่ 9 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2552
3. สิบอันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ ที่ไดรับอนุมัตใิ นวงเงินวาจาง
สูงสุด ปงบประมาณ 2551 และ 2552
4. สิบอันดับ โครงการวิจัย ที่ไดรับอนุมัตทิ ุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกสูงสุด ปงบประมาณ 2551 และ 2552
5. กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
บุคลากรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลจากศิษยเกาวาเว็บไซตของหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไมไดปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน ไดมอบ
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการจัดอบรม
เรื่องการจัดทําเว็บไซตใหผูที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยใครขอความรวมมือจากคณะ สํานัก สถาบัน ทั้งหมด
พยายามปรับขอมูลในเว็บไซตของตนใหเปนปจจุบนั โดมหาวิทยาลัย
จะกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลใหเปนรูปแบบเดียวกันและ
แจงใหหนวยงานดําเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
หากเลยกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว หนวยงานยังไม
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของแตละ
หนวยงานและคิดคาใชจายจากหนวยงานนั้น ๆ
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอเชิญรวมแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ
แกบุคลากรผูนําชือ่ เสียงมาสูมหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ หองโลตัส โรงแรมรามาการเดนส และ
ขอเชิญรวมแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติ
“เกษตรศาสตรปราดเปรื่อง” ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
เวลา 18.00 น. ณ หองโลตัส โรงแรมรามาการเดนส
9. การฝกงานของนิสิต มหาวิทยาลัยกําลังจะพิจารณารูปแบบ
การฝกงานนิสิต โดยผสมผสานกับการฝกงานในรูปแบบเดิม
10. มหาวิทยาลัยมีโครงการนานาชาติหลายโครงการ จึงขอให
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมรองรับ
ชาวตางประเทศทีจ่ ะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. ตามทีป่ ระเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟสิกสโอลิมปก
ระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 ป พ.ศ. 2552 ระหวางวันที่ 24 เมษายน
- 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตรและทีมงาน
ที่ดําเนินการจัดงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และไดรับพระดํารัส
ชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12. ขอขอบคุณและชมเชยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับโรคไขหวัด H1 N1 ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ชอง 6
ในเวลาที่รวดเร็วทันเหตุการณ และขอใหคณะตาง ๆ พิจารณาและ

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

คณะกรรมการการศึกษา มก.

3

สํานักงานทรัพยสิน

4

สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร

5

วิทยาเขตกําแพงแสน

6

คณะเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในเรื่องที่เปน
ปญหาระดับประเทศดวย ถาคณะใดมีอาจารยเปนคอลัมนิสต
ในหนังสือพิมพจะไดรับประโยชนในการชวยประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่ง
13. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มอบผลิตภัณฑเจลทําความสะอาดมือ
ชนิดไมใชน้ํา ผลิตภัณฑดังกลาวมีขอดี คือ ทางาย ปลอยตัวยาไดเร็ว
มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจุลินทรีย เปนสารสกัดจากสมุนไพร
ชนิดตาง ๆ ไดแก สารสกัดจากพลู สารสกัดจากมังคุดและน้ํามัน
หอมระเหยจากทีทรี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดรหัสวิชาของวิทยาเขต

การขออนุมัติตอสัญญาเชาพื้นทีบ่ ริเวณใตอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
การขออนุมัติเชาพื้นทีบ่ ริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 2
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) 3. บริษัท รวมเจริญพัฒนา จํากัด
การขออนุมัติแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการและศูนย
วิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
การขออนุมัติโครงการกาวสูเคยู เรียนรูลวงหนา (KU Connect) และ
กําหนดอัตราคาตอบแทนและอัตราคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการ
โครงการเคยู เรียนรูลวงหนา (KU Connect) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติเลือ่ นการใชหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

3

อนุมัติในหลักการโดยใหปรับแกรหัสวิชาของคณะเทคนิคการสัตวแพทยและกําหนดรหัส
วิชาสําหรับหลักสูตรใหมใหเปนไปตามขอตกลงของแตละวิทยาเขต ทั้งนี้ มอบให
รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติในหลักการและขอใหวิทยาเขตกําแพงแสนตรวจสอบและแกไขรายละเอียดของ
โครงการฯ เกี่ยวกับการเรียนและการวัดผล ขอ 6.5 และรายละเอียดขออื่น ๆ กับสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอนดําเนินการตอไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 02043596 เรือ่ งเฉพาะทางความปลอดภัย
ของอาหาร
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 8)
จํานวน 145 คน ประกอบดวย ดุษฎีบัณฑิต 6 คน, มหาบัณฑิต 38 คน
และบัณฑิต 101 คน
การขออนุมัติกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)

8

คณะวิทยาการจัดการ
และบัณฑิตวิทยาลัย

9

คณะมนุษยศาสตร

10
11

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร กําแพงแสน

12

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

13

วิทยาเขตศรีราชา

14

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก

15

คณะสังคมศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

เห็นชอบ โดยใหเปลี่ยนแปลงกําหนดเริ่มรับนิสิตเขาศึกษาเปนภาคปลาย ปการศึกษา 2552
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตวาคณะควรมีสวนรวมในการกําหนดอัตราคาตอบแทน
เนื่องจากเปนการเบิกจายจากเงินรายไดของหนวยงานและควรกําหนดเพดานวงเงินสูงสุดของ
การจายคาตอบแทนแกผตู รวจสอบภายใน รวมทั้งจํานวนวันที่ใชในการตรวจสอบ ประธานฯ
จึงขอใหสํานักงานตรวจสอบภายในนําไปพิจารณาทบทวนและหารือกับสํานักงานกฎหมาย
แลวนําเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15
(ตอ)

16

17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติแกไขกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ในสังกัดคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การกําหนดกรอบวิสัยทัศน นโยบายการดําเนินงานเพื่อสงเสริมกิจกรรมสอนนองรองเพลงมหาวิทยาลัยและรับนองใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552
โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552”
ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานัก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
ผลการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
ที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวยสถานศึกษา 8 สถาบัน เรียงลําดับ
ตามตัวอักษร ดังนี้ 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. มหาวิทยาลัยแมโจ
7. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอใหคณะตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดวย
ที่ประชุมทราบ

