สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

1
2
3

ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว KSSC 604

4

คณะมนุษยศาสตร
คณะกรรมการองคการนิสติ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพือ่ การคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

5

คณะวิศวกรรมศาสตร

6

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย รวมกับ
ศูนยการศึกษาการใชที่ดนิ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาโท
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการเปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2546 และ 2547
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร
โครงการเปดสอนปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 205415 การประมวลผลภาพดิจทิ ัล 3(3-0) หนวยกิต
เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
โดยปรับเฉพาะวิชาพื้นฐานและขอใหมีผลบังคับใชกบั นิสิตที่เขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการฯ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ และขอใหตรวจสอบความในขอ 2 ของรางประกาศฯ
ใหถูกตองและชัดเจน กอนดําเนินการออกประกาศฯ ตอไป
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

1. เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว

ลําดับ
7

หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8
9

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ

10

คณะสัตวแพทยศาสตร

11

วิทยาเขตศรีราชา

12

คณะสังคมศาสตร

13

คณะบริหารธุรกิจ

14

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

16

คณะเศรษฐศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิปรับสถานภาพและสังกัดของหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปน
ภารกิจในกํากับของหอจดหมายเหตุ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2550
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
(นานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (นานาชาติ)
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 183531 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
2(2-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 054449 การจัดการคุณภาพวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร จํานวน 2 รายวิชาคือ
-119512 ธุรกิจและการคาระหวางประเทศของอาหารและสินคาเกษตร 3(3-0) หนวยกิต
-119534 กลยุทธราคาและการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร 3(3-0) หนวยกิต

2

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

17

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

18

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

19

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

20

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

เรื่อง
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 รายวิชาคือ
-241315 ที่วา งในงานภูมิสถาปตยกรรม 3(3-0) หนวยกิต
-241464 การวางผังและออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ
3(3-0) หนวยกิต
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 13)
รวม 2,038 คน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

มีมติใหถอนชือ่ ลําดับที่ 17 รหัส 45020989 นายวิษณุศักดิ์ สําลี
เกรดเฉลี่ย 2.07 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาเอก
การจัดการประมง และอนุมตั ิปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2548 (ครั้งที่ 13) จํานวน 2,037 คน และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
การรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2549 เพิ่มเติม ที่ประชุมมีความเห็นโดยสรุปวา กรณีที่จะรับนิสิตเพิ่มไดมีกรณีเดียวคือ กรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงจํานวนนิสิตมาใหนอยกวาจํานวนที่ขอแจงใหสง
มาสอบสัมภาษณเทานั้น ไมวา หลักสูตรนั้นจะเปนหลักสูตรภาคปกติหรือภาคพิเศษ และมี
มติใหดําเนินการดังนี้
1. ใหทุกวิทยาเขตดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอเพิ่มเติม โดยไมตองผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหวางวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549 เฉพาะสาขาวิชาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สงจํานวนนิสิตมาใหนอยกวาจํานวนที่แจงใหสงมาสอบสัมภาษณ
เทานั้น โดยผูท ี่สมัครเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดและพิจารณาการรับเขาศึกษาจากคะแนนมากไปหานอย
2. มอบรองฯ วิชาการ จัดทําโครงการวิจัยสถาบันกรณีการรับนิสิตในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยแยกตามวิทยาเขต และกลุมเปาหมาย โดยมีกองบริการการศึกษา
และสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนฐานในการดําเนินงาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือจากทุกคณะใหความสําคัญ
ในสถาบันอุดมศึกษา
กับเรื่องนี้ดว ย
ขอใหคณะ สํานัก สถาบัน จัดทําขอมูลของหนวยงานสําหรับการประเมินคุณภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
ภายในใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ ก.พ.ร.
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