สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญา อนุมัติ
ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
อนุมตั ิ โดยใหปรับขอความในประกาศฯ เปน “จึงใหใชเงินรายไดของคณะเกษตร กําแพงแสน
คณะเกษตร กําแพงแสน
จายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของคณะเกษตร กําแพงแสน ซึ่งทํา
หนาที่ประเมินคุณภาพ ดังนี้.....” และมอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดีพิจารณาในภาพรวม
ของอัตราคาตอบแทน เพือ่ กําหนดเปนระเบียบกลางใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
อนุมัติ
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขออนุมตั ิกําหนดอัตราการเบิกจายเงินชวยเหลือพนักงานขับรถยนตนอก
อนุมัติ
ที่ตั้งสํานักงาน (ฉบับที่ 2)
รานพันธุไม มก.
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารรานพันธุไ ม มก.
อนุมัติ

6

คณะวิศวกรรมศาสตร

7

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่

2

3
4

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการเปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสติ และรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการ
บริหาร ของโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2)
วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และของโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเนือ่ ง)
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

อนุมัติ
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

8

อธิการบดี

9

คณะบริหารธุรกิจ

10

คณะวิศวกรรมศาสตร

11

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

12

คณะประมง

13

คณะวิทยาศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จํานวน 14 ราย
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางคณะบริหารธุรกิจ

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 418341 สภาพแวดลอมการทํางานดาน
คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2) เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 130453 ระบบฐานสารสนเทศ
ทางการบัญชี 3(3-0) หนวยกิต โดยเปลี่ยนแปลงรหัสของวิชา 130353
(ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี) เปน 130453 เพื่อความเหมาะสม
ที่จะจัดใหเรียนในระดับชั้นปที่ 4
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชาเฉพาะเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 6
รายวิชา คือ
- 205323 ปฏิบัตกิ ารไฟฟาสื่อสาร 1(0-3) หนวยกิต

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และมอบรองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา พิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับการปรับเพิ่มงานของโครงสราง
ภายในหนวยงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 โครงการคือ
1. เห็นชอบโครงการเปดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. โครงการเปดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร และโครงการเปดสอนปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร และโครงการ
ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
เปดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร
2. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 2. อนุมตั ิใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
การศึกษาของโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาสมนาคุณ และคาตอบแทน
โครงการเปดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ ทั้ง 2 โครงการ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
3. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาสมนาคุณ
โครงการฯ แลว
และคาตอบแทนของโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยมีกําหนดการเปดสอนในป
การศึกษา 2548
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ประมง แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชกับ
นิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548
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ลําดับ
13
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- 205336 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1(0-3) หนวยกิต
- 205436 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 3(3-0) หนวยกิต
- 205443 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ 1(0-3) หนวยกิต
- 205445 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไมโครเวฟ 1(0-3) หนวยกิต
- 205481 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0) หนวยกิต
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม 556571 ภูมิสารสนเทศศาสตร
สําหรับการใชที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 3(2-3)
หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การใชที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเปนวิชารอง
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2547
ขอความรวมมือแยกมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา
ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ….......
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะตนเองของนิสิตใหม ปการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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17

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19

คณะอนุกรรมการฝายประเมินผล
งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2548
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก
สถาบัน หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําป 2547 ของวิทยาเขต
กําแพงแสน

20

รายงานการประชุมเรื่องการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
รายงานการประเมินผลงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2548

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิต และผูอ ํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล นําสรุปผลประเมินคุณลักษณะตนเองและขอมูลพื้นฐานของนิสิตจาก
สํานักทะเบียนและประมวลผล วิเคราะหแยกตามกลุม สาขาวิชากลุมคณะวิชา เพือ่ เปน
ขอมูลเบือ้ งตนที่จะใชเปนแนวทางแกไขปญหาหรือขอบกพรอง เชน ความเครียดทาง
อารมณ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยขอใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีในการ
ประชุมครั้งตอไป และมอบรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รวบรวมขอมูลคุณลักษณะของนิสิตใหมของแตละวิทยาเขตเสนอทีป่ ระชุมคณบดีฯ ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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