สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘)
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณะประมง

2

วิทยาเขตศรีราชา

3

คณะกรรมการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ มก.

4

วิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณตาง ๆ ของภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการใชบริการหองออกกําลังกายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2548
รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประกอบดวย
1.ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
2.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามรายตัวชี้วัด
3.รายงานการประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Self Assessment Report) : SAR Card
วิทยาเขตกําแพงแสน ขอเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2549 เพือ่ เปนการกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาใหกบั ชุมชนในพื้นที่ โดยจะรับนักเรียนเขาศึกษาใน คณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน จํานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการรับนิสติ โควตาพิเศษ รวมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจังหวัด
นครปฐม เพือ่ เปนการสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการเรียนตั้งแต
2.50 ขึ้นไป และหรือมีผลงานการทํากิจกรรมเพือ่ สังคม จํานวนรับไมเกิน 80
คน ระยะเวลาดําเนินการระหวาง เดือนกันยายน 2548 – มีนาคม 2549

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วดั ที่ 46 : รอยละ
ของงบประมาณทีส่ ามารถประหยัดได ซึ่งมีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ต่ําดังนี้
1.ควรศึกษาขอมูลและเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูในระนาบเดียวกัน
2.มีคําชี้แจงประกอบเหตุผลเปนคําอธิบายให ก.พ.ร. เกี่ยวกับความเปนจริงในการใช
งบประมาณเนื่องจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได
มีมติใหถอนเรื่อง และใหวทิ ยาเขตกําแพงแสน นํากลับไปหารือกับคณะกรรมการกลาง
ในการรับนิสิตโควตา รองฯ ฝายวิชาการ และ ผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต

ลําดับ
4
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
วิทยาเขตกําแพงแสน

5

คณะวิทยาศาสตร

6

คณะวิศวกรรมศาสตร

7

คณะมนุษยศาสตร

8

คณะบริหารธุรกิจ

9

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

10

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.โครงการคัดเลือกผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดน เพื่อเปนการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาพรอมทั้งยกระดับการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติผูมี
ความสามารถดีเดนทางดานการกีฬา ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 4 ป
สรางกีฬาชาติ จํานวนรับผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดนเขาศึกษาไมเกิน 26
คน ระยะเวลาดําเนินการระหวาง เดือนตุลาคม 2548 – มกราคม 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึ ษา
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
♦ ภาควิชาภาษาศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกและเลือกเสรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 5 รายวิชาดังนี้
- 372203 ภาษาในสือ่ 3(3-0) หนวยกิต
- 372204 ภาษากับอัตลักษณ 3(3-0) หนวยกิต
- 372205 เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3(3-0) หนวยกิต
- 372206 ระบบการสื่อสารพิเศษ 3(3-0) หนวยกิต
- 372207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0) หนวยกิต
♦ ภาควิชาการจัดการ ขออนุมัติเปดรายวิชา 132526 การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกและวิชารอง สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548
(ครั้งที่ 4) รวม 40 คน
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก
สถาบันและหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548 ดังนี้
1.สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2548
2.บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2548
3.สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2548
4.สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ.2548

มีมติใหถอนเรื่อง เพื่อใหคณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย และ
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ พิจารณาทบทวนหลักการใหเปนแนวทางเดียวกัน
กอนเสนอที่ประชุมคณบดี
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

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