สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
2

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย

3

คณะมนุษยศาสตร

4
5

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา มก.
สถานพยาบาล มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ขอยกเลิกพระราชกฤษฎีกา รับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน และวิทยาลัยเทคนิคเห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
การสัตวแพทย กรมปศุสัตว เขาสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 และขออนุมัติรางเพื่อพิจารณา
พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน ในสังกัดกรมชลประทาน เขาสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ........
ขออนุมตั ิแกไขระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจือ๊ กรุงเทพ พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
อนุมัติ
ศูนยทดสอบทางภาษา ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. เห็นชอบ โดยใหเปลี่ยนกําหนดการเปดรับนิสิตจากภาคตน ปการศึกษา
(ภาคพิเศษ)
2549 เปนภาคตน ปการศึกษา 2550 ทั้งนี้ เนือ่ งจากคณะมนุษยศาสตร
ไมสามารถดําเนินการเปดรับนิสติ ไดทนั ในภาคตน ปการศึกษา 2549
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ทั้งนี้ กรรมการบางทาน ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับนโยบาย Zero Growth
ของมหาวิทยาลัยฯ จะยังถือปฏิบัตติ อไปหรือไม
ประธานฯ มอบรองฯ ฝายวิชาการ นําหารือผูเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ขออนุมตั ิรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง การสงเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเดนดานกีฬา
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรของสถานพยาบาล และแพทยจากภายนอกที่เชิญมา
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6

วิทยาเขตศรีราชา

7
8

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตศรีราชา
คณะสังคมศาสตร

9

คณะวนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย

10

คณะบริหารธุรกิจ

11

คณะวิศวกรรมศาสตร

12

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

13

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิวงเงินเพิ่มเพื่อการกอสรางอาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป และอาคารหอพักนิสิต
วิทยาเขตศรีราชา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเปดสอน
ณ วิทยาเขตศรีราชา
1. ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
1. เห็นชอบ โดยใหเปลี่ยนกําหนดการเปดรับนิสิตจากภาคตน ปการศึกษา 2549
2. ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับนิสิตโครงการฯ
เปนภาคตน ปการศึกษา 2550 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะสังคมศาสตรไมสามารถ
ดําเนินการเปดรับนิสิตไดทันในภาคตน ปการศึกษา 2549 และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯแลว
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 452117 พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0) หนวยกิต
โดยใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะเลือก
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาดังนี้
- 130102 การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี 3(3-0) หนวยกิต โดยใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเดินทางและการทองเที่ยว
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
- 130251 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือกเสรีและหมวดวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 213441 การสังเคราะหและการดัดแปรพอลิเมอร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยมีผลบังคับใชกับนิสิต
ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญาใหกับ นายทนงคยุทธ บุญจริง เนื่องจาก นายทนงคยุทธ บุญจริง
ไดทาํ เรื่องขอยกเลิกใบจบการศึกษา ในภาคปลาย ป 2548
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ทั้งนี้ ผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ในปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 14) รวม 6,015 คน เสนอขออนุมัติตอ ที่ประชุมคณบดี ดังนี้
1. กรณีที่มีรายชือ่ ผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากการประชุมครั้งนี้ ขอใหนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณบดีวาระพิเศษตอทายการประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เพือ่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

13
(ตอ)
14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15

คณะกรรมการการศึกษา

16

สํานักประกันคุณภาพ มก.

17

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. กรณีที่มีรายชือ่ ผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม หลังจากการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2549 ในวันพุธที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สํานักทะเบียนและประมวลผลและคณะตนสังกัดขอตรวจสอบความถูกตอง
และเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการออกประกาศฯ อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาเพือ่ ใหทัน
งานพระราชทานปริญญาบัตรแลวแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบภายหลัง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา พ.ศ. 2549
ที่ประชุมรับทราบ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2549 ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการบางทานไดมีขอสังเกต ดังนี้
1. สําหรับคณะทีไ่ ดเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ควรติดตอประสานงานกับผูท รงคุณวุฒิ
ใหเขารวมซอมการรับปริญญาและรวมเดินแถวในขบวนดวย
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนสํารองสําหรับกรณีการเกิดกระแสไฟฟาขัดของหรือจัดสถานที่ไวรองรับ
สําหรับถายภาพหมูในกรณีที่มฝี นตก
ความซ้ําซอนของรายวิชาและหลักสูตรระหวางวิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ
ขอชี้แจงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาปาไม
ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ รองฯ ฝายประกันคุณภาพ ไดแจงเพิ่มเติมวา ในการประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2549
คุณภาพรอบสอง สมศ. จะเขามาตรวจประเมินในชวงตนเดือนสิงหาคม 2549 และเพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ
สําหรับคณะวิชาตามกลุมสาขาของ สมศ.
ไดเตรียมพรอมรับการประเมินและมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ สํานักประกันคุณภาพจะเชิญ
ทุกคณะประชุม ในวันศุกรที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 13.30 น. เพื่อรับทราบแนวทางและเกณฑ
การพิจารณาของ สมศ. สําหรับเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป
ขอหารือกรณีสํานักทะเบียนและประมวลผลและบัณฑิตวิทยาลัยไมสามารถออกบัตร ที่ประชุมฯ มีขอ เสนอแนะวา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนสํารองเพือ่
ประจําตัวนิสิตใหนิสิตที่เขาศึกษาใหม ในปการศึกษา 2549 ได เนือ่ งจากบริษทั ที่รบั จัด บริหารความเสี่ยง และเพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนา จึงควร
ใหจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตแบบเดิมหรือจัดทําบัตรชัว่ คราวใหนิสิต
ทําบัตรประจําตัวนิสิตแบบใหม (บัตร RFID) ยังไมสามารถนําสงบัตรประจําตัวนิสิต
ใหได เปนเหตุใหนิสิตประสบปญหาในเรื่องการขอใชบริการหองสมุดหรือการขอใช ใชไปกอน
บริการอืน่ ๆ ที่นสิ ิตตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิตกอนขอรับบริการ
ประธานฯ มอบผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
พิจารณาเรงดําเนินการในเรื่องดังกลาว
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