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หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร)
แด H.I.H Prince Akishino แหงประเทศญี่ปนุ
สถานพยาบาล มก.
ขออนุมตั ิการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและลูกจางชั่วคราว
ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิจายคาตอบแทนพิเศษใหคนงานที่ปฏิบัติงานดานการรีดนมโค
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขออนุมตั ิการจายคาจางเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการผลิตโปรตีนเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
และวิทยาเขตศรีราชา
สํานักงานทรัพยสิน
รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

มีมติใหถอนเรื่องและมอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดีและผูอ าํ นวยการสํานักงานกฎหมาย
รวมปรึกษาหารือกับผูท ี่เกี่ยวของเพือ่ ใหขอบังคับ
มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกวิทยาเขต
ขออนุมตั ิหลักการโครงการความรูคูสุขภาพเกษตรศาสตรสูสังคม
อนุมัติ
ขออนุมตั ิใหบรรจุรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เห็นชอบใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถบรรจุรายวิชาเอกรหัส 400 ไดไมเกิน
จํานวน 15 หลักสูตร
รอยละ 40 ของจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกในสาขาวิชา โดยใหขึ้นอยูกับความ
ตองการ ความจําเปนและความเหมาะสมของแตละหลักสูตร และมอบใหรักษาราชการ
แทนรองฯ ฝายวิชาการ นําหลักสูตรทั้ง 15 หลักสูตร ไปพิจารณาทบทวนรวมกับ
คณะเจาของหลักสูตรเพื่อยืนยันการบรรจุรายวิชา 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณาตอไป
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 2) รวม 21 คน
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
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หนวยงานที่เสนอ
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สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะสังคมศาสตร
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
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คณะประมง
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สํานักประกันคุณภาพ
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรทีบ่ รรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2550
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และ
คาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการฯ
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก
แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 299390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกสําหรับทุกสาขาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2543
กําหนดการประเมินคุณภาพรอบสอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 12-14 กันยายน
พ.ศ. 2549
ขอหารือการปฏิบตั ิตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรณีหลักสูตรนานาชาติ
“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดกําหนดไว
ชัดเจนแลว ถาเปนหลักสูตรนานาชาติถอื วาเปนคนละหลักสูตรกับหลักสูตรปกติที่เปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ อาจารยประจําหลักสูตรจึงไมสามารถซ้ําซอนกันได ยกเวนถาเปนหลักสูตร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่เปนหลักสูตรนานาชาติ สามารถอนุโลมใหเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรไดเพิ่มอีก 1 หลักสูตร”
สรุปปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงหนังสือแถลงการณ
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ยืนยันไมยอมรับในการจัดอันดับ เนื่องจากมีความ
สงสัยในขอมูลที่นําไปใชในการจัดอันดับ การขาด
ความสมบูรณของขอมูล และความนาเชื่อถือของ
ผูทําการวิจัย
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เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
1. เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหทกุ หนวยงานใหความ
สําคัญและใหความรวมมือโดยเฉพาะคณบดีและ
ผูที่เกี่ยวของ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ จึงขอใหคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สรุปไดดังนี้
1. ปจจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดการเรียนการสอนหลักสูตรในแผน ข มากขึ้น ทําใหการ
ศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธลดลง มหาวิทยาลัยฯ จึงควรทบทวนเรื่องหลักสูตร
ที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการเก็บขอมูลจากคณะ สถาบัน ซึ่งจะมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
จํานวนโครงการวิจัย งบประมาณ และการตีพิมพทสี่ มบูรณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไมสามารถ
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17
(ตอ)

ดึงขอมูลเหลานี้มารวมในแหลงเดียวกันได ดังนั้น การจัดเก็บขอมูลควรมีความถูกตองครบถวน
และผูกโยงไวในแหลงเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการนํามาใช
3. ความแตกตางของนโยบายและโครงสรางของงาน ทําใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยฯ มีภาระ
งานสอนมาก จนไมมีเวลาทํางานวิจัย
4. ควรใชประโยชนจากสถาบันวิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยฯ โดยใหนักวิจัยสามารถเปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธได เปนการบูรณาการเพือ่ ยกระดับงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอน
5. กําหนดจํานวนผลงานวิจัยที่จะตีพิมพตอ ปไวในแผนการปฏิบัติงานประจําป จากขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จะไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง
การจัดอันดับและสรางกระบวนการเก็บขอมูลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนรูปธรรมชัดเจนตอไป

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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