สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

สถานพยาบาล มก.

2

วิทยาเขตกําแพงแสน

3

คณะกรรมการการศึกษา

เรื่อง
ตามที่ทปี่ ระชุมคณบดีครั้งที่ 13/2548 วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ไดมีมติใหสถานพยาบาล มก. ไปทบทวน
กําหนดอัตราคาบริการทางแพทย กรณีเปดบริการนอกเวลาราชการ เนือ่ งจากสถานพยาบาล มก. เปน
หนวยงานสวัสดิการสําหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ การกําหนดอัตราคาบริการฯ ดังกลาว
เปนอัตราที่เทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน และเปนอัตราที่คอนขางสูง แลวใหออกประกาศกําหนดอัตรา
คาบริการทางแพทย และแจงใหผูใชบริการทราบดวย นั้น สถานพยาบาล มก. มีความเห็นวา อัตราคาบริการทางแพทยในผูปวย 200 บาท/ราย มีความเหมาะสมแลว เนือ่ งจากสถานพยาบาลฯ ไดอิงวิธีปฏิบัติ
เชนเดียวกับโรงพยาบาลรัฐที่เปดบริการนอกเวลาราชการ ใหผูปว ยเปนทางเลือกกรณีไมสามารถไปรับ
บริการในเวลาราชการได สําหรับอัตราคาบริการทางการแพทยกําลังอยูระหวางดําเนินการรวบรวม
ทุกบริการที่เปดใหบริการเปนฝาย ๆ และจะนําเสนอขออนุมตั ิตอไป
ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณรายจายงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548 ระหวางวันที่ 4 -11
ธันวาคม 2548 เปนเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท จากงบประมาณรายจายจากบัญชีรายไดงานเกษตร –
กําแพงแสน โดยขอเบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และขอถั่วเฉลี่ยการเบิกจายทุกรายการ
คณะกรรมการการศึกษา รวมกับกองบริการการศึกษา ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนด
มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขต รวม 4 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดรวมกันในการกําหนดทิศทางการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมในแตละวิทยาเขตใหมีมาตรฐานเดียวกัน กรณีการนําหลักสูตรและรายวิชาไป
ใชรวมกัน โดยมีขอสรุปจากการจัดสัมมนาฯ และเสนอใหกําหนดเปนมาตรการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขต ดังนี้
1. มาตรการและการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร และรายวิชาที่ใชรวมกัน
ระหวางวิทยาเขต
2. ขั้นตอนและการปฏิบัติ
3. การติดตามและประเมินผลเพื่อคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกไข

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติในหลักการ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1.ควรมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเพือ่ ทําหนาที่ติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด
2.การใชขอ สอบชุดเดียวกันตามขอ 3.1 (ใหออกขอสอบ
รวมกันกรณีเปนผูสอนชุดเดียวกัน กรณีผูสอนตางชุดกัน
ใหมีการประเมินขอสอบ) อาจมีปญ
 หาในทางปฏิบตั ิ
3.ควรบันทึกเทปวีดิทศั นการสอนของอาจารยที่วิทยาเขตบางเขน และเพื่อใหระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ประธานฯ ขอใหหนวยงานใหความสําคัญกับคูมือ
ประกันคุณภาพ เพื่อจะไดยึดเปนบรรทัดฐานเปน
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

คณะกรรมการการศึกษา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เครื่องมือในการขับเคลื่อนการทํางานภายในหนวยงาน
โดยนําจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ มาปรับ
ใช โดยมอบรองฯ ฝายวิชาการ และรองฯ ฝายประกันคุณภาพ ประสานในรายละเอียด
คณะกรรมการพัฒนา
ขออนุมตั ิเก็บคาธรรมเนียมและคาหนวยกิตลงทะเบียนสําหรับนิสิตทีป่ ระสงคจะลงทะเบียน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
โครงการสหกิจศึกษา มก.
รายวิชาสหกิจศึกษา ในอัตราดังนี้
1.อนุมัติใหเก็บเฉพาะคาธรรมเนียม 5,000 บาทตอคน
- คาธรรมเนียม
5,000 บาทตอคน
เนื่องจากการลงทะเบียนเปนระบบเหมาจายให สํานัก- คาลงทะเบียนหนวยกิตละ
200 บาท
ทะเบียนและประมวลผล ใชอัตราคาหนวยกิต 200 บาท
เปนฐานในการโอนเงินใหหนวยงาน และมอบสํานักโดยขอใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป และขอยกเวนใหนสิ ิตที่ลงทะเบียน
วิชาสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนไดต่ํากวา 9 หนยกิต โดยไมตองยื่นคําขอลงทะเบียนต่ํากวาเกณฑ งานกฎหมาย ดําเนินการออกประกาศฯ เพือ่ ถือปฏิบัติ
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดตามระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตอไป
พ.ศ. 2548
2.มอบรองฯ ฝายวิชาการ ประสานงานกับทุกคณะในการ
จัดทําแผนพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว เสนอทีป่ ระชุมคณบดีภายใน
1 เดือน
3.กรณีนิสิตไปทํางานในตางประเทศในชวงปดเทอมภาค
ฤดูรอน สามารถนํามาคิดเทียบเปนรายวิชาสหกิจได
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอนุมัติ
สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับที่ 2)
♦ สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 02729102 การประยุกตอนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3(2-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
อนุมัติ
ภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
อนุมัติ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาลัยการชลประทาน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และกําหนดอัตราคาสมนาคุณและคาตอบแทน อนุมัติ
สถาบันสมทบ มก.
อื่น ๆโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน
สรุปรายงานผลการถายภาพหมูของบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2548
ที่ประชุมรับทราบ มีขอเสนอแนะใหมีการถายภาพหมู
ระหวางวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2548
บัณฑิตในชวงเชา
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หนวยงานที่เสนอ
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คณะเศรษฐศาสตร
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คณะเกษตร
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คณะเกษตร กําแพงแสน
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
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รองฯ ฝายวิชาการ
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โรงเรียนสาธิตแหง มก.
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่

18

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.ขออนุมัติรวมโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
1.ขออนุมัติเปดสอนโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบ ริหาร
ภาคพิเศษ คณะเกษตร
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร
ภาคพิเศษ คณะเกษตร
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหมดังนี้
- 036390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0) หนวยกิต และ
- 036490 สหกิจศึกษา 6(-) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
ทุกสาขาวิชาของคณะเกษตร กําแพงแสน
1.ขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร

1. เห็นชอบใหรวมโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหรวมโครงการฯ แลว
1.เห็นชอบโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร ภาคพิเศษ
คณะเกษตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2.อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับ
ผูบริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ขออนุมตั ิหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 201313 กําลังทางระบบการเกษตร
3(2-3) หนวยกิต โดยขอเปลี่ยนชือ่ รายวิชาจาก กําลังทางระบบการเกษตร
เปน เครื่องยนตเผาไหมภายใน สําหรับระบบการเกษตร เปนหมวดวิชาเฉพาะ
บังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548
(ครั้งที่ 3) จํานวน 23 คน
สรุปการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ปการศึกษา 2548
การวิเคราะหอัตรากําลังเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยของหนวยงาน
- ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารยชัยวัฒน ชัยกุล) ไดมอบหมาย
ใหกองยานพาหนะฯ ประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ตรวจสอบขอมูล
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1.เห็นชอบโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2.อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ขอใหหนวยงานดูแลรับผิดชอบในเรือ่ งความสะอาด ขยะ
ภายในหนวยงาน สําหรับบริเวณภายนอกสวนกลางจะเปนผูด ูแลรับผิดชอบ และมอบ
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นําเสนอความคืบหนาของการนําระบบบัตร

ลําดับ
18
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่

เรื่อง
เกี่ยวกับจํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และวิเคราะหความเหมาะสมของอัตรากําลัง เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของแตละหนวยงานวา ควรจะเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาทีห่ รือไม จากการดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลและสรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมของอัตรากําลังเจาหนาที่แตละหนวยงานในวิทยเขตบางเขน
ปรากฏวา มีหนวยงานที่สมควรจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จํานวน 16 หนวยงาน
งานสวนและรักษาความสะอาดไดดําเนินการตัดแตงตนไม บริเวณลานจอดรถเคยูโฮม
บริเวณศาลากิจกรรมนิสิตคณะบริหารธุรกิจ บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร

การจัดทําคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการใหบริการของกองยานพาหนะฯ เพือ่ เปนคูมือแนวทางปฏิบัติ
งานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหนาที่ และสําหรับผูบริหารเปนแนวทางในการบริหารจัดการภาระงานของ
กองยานพาหนะฯ รวมทั้งเพื่อใหบริการกับหนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน
19

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

20

อธิการบดี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก สถาบันและหนวยงาน
สนับสนุน ประจําป 2548 ของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สํานักหอสมุด วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2548
2.สํานักบริการคอมพิวเตอร วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2548
3.สํานักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2548
4.สํานักงานอธิการบดี วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2548
5.ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2548
ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมคณบดีสัญจร
- การประชุมคณบดีสัญจร ณ วิทยาเขตศรีราชา จากวันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2548 เปน
วันจันทรที่ 9 มกราคม 2549
- การประชุมคณบดีสัญจร ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2548
เปนวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2548

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อิเล็กทรอนิกส มาใชใหที่ประชุมคณบดีทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ มอบนโยบายใหทุก
หนวยงานถือปฏิบัติ หากหนวยงานใดตองการตัดแตง
ตนไม ขอใหขอคําแนะนําเกี่ยวกับการตัดแตงตนไมจาก
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เพื่อจะไดปฏิบัตไิ ป
ในทิศทางเดียวกัน
ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ขอใหทุกหนวยงานจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอ
ประสานงานในการใชบริการกับหนวยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวของไดอยางสะดวก คลองตัว และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ขอใหทุกหนวยงานนําจุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในไปใชใหเกิดประโยชน
เพื่อขัดเคลื่อนและพัฒนาหนวยงานตอไป

ที่ประชุมรับทราบ

