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คณะบริหารธุรกิจ
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คณะมนุษยศาสตร
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คณะเศรษฐศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตวทางชีวเคมี
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรและเปลี่ยนชื่อปริญญาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีองั กฤษ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว อนุมัติ
ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราการจายเงินสมนาคุณในการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนิสิต และคาปรับตาง ๆ มีมติมอบสํานักงานกฎหมายปรับขยายขอความในขอ 1.1.4 ของรางประกาศฯ ใหมีความชัดเจน
ของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น ทําใหนิสิตเขาพักไมครบตามจํานวน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
คณะสังคมศาสตร
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วิทยาเขตศรีราชา
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
กองแผนงาน
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาใหหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ สถาบัน สํานัก
ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนองคประชุม
ของที่ประชุมคณบดี

มีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุมมีขอ สังเกตวามีหนวยงานระดับคณะบางหนวยงานที่ยังไมไดเขา
รวมเปนองคประชุม เชน สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สํานักวิทยบริการ สํานักประกันคุณภาพ เปนตน ประธานฯ มอบฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี
หารือสํานักงานกฎหมายพิจารณาหนวยงานระดับคณะที่จะเขารวมเปนองคประชุมในทีป่ ระชุม
คณบดีเพิ่มเติม
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ
การรับสมัครผูมีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี)
อนุมัติ โดยจํานวนการรับนิสิตเขาศึกษาจะตองสอดคลองกับแผนจํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา
โครงการรับตรง สําหรับนักเรียนทีจ่ บมัธยมศึกษาตอนปลาย
2550-2554 ที่คณะกรรมการกลัน่ กรองนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด และ
เขาศึกษาตอในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลสรุปขอมูลการรับนักเรียนเขาศึกษาโครงการรับตรงของ
ทุกหนวยงานทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เสนอที่ประชุมคณบดีเพือ่ ทราบตอไป
ประจําปการศึกษา 2550
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
ภาคพิเศษ แผน ข
ขออนุมตั ิหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง แบบ 1.1 และแบบ 2.1
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 052425 เทคโนโลยีธัญชาติ 3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือก
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ใหความเห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 10) รวม 164 คน
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 04804224 ความหลากหลายทางชีวภาพของฟนไจขนาดใหญ 3(2-3)
หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี
สรุปแนวทางการดําเนินการกองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2550
ที่ประชุมรับทราบ
นโยบายและแผนการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหกองวิเทศสัมพันธเปนผูป ระสานงานกรณีที่คณะตาง ๆ นํา
ผูบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศเขาพบเพือ่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีระบบและใหมีการติดตามผลของการหารือนํามาสรุปใหที่ประชุมคณบดี
ทราบ เพื่อจะไดมกี ารสานความสันพันธตอไป

2

ลําดับ
19
(ตอ)

20

หนวยงานที่เสนอ

อธิการบดี

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมรับทราบ
สรุปสาระในการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ใหที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญ รวม 4 ประเด็น ดังนี้
-ประเด็นที่ 1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissino)
-ประเด็นที่ 2 การจัดที่นั่งการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
-ประเด็นที่ 3 การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมูนิสิตนักศึกษา
-ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งองคกรนิตบิ คุ คลของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
-มหาวิทยาลัยฯ กําหนดดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ โดยกองแผนงานจะจัดสงเอกสาร
ที่ประชุมรับทราบ
ใหทุกคณะทราบ ซึ่งสํานักงบประมาณเนนวาในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะตองเนนในสาขาวิชาที่เดนมีความเปนเลิศอยางแทจริง ปจจุบนั
หลายคณะไดมีการดําเนินการไปบางแลว แตละคณะจะตองเนนวามีสาขาวิชาใดที่มีความเปนเลิศรวมไปถึงสํานัก/สถาบันดวย และดําเนินการ
แจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพือ่ จะไดจดั สรรงบประมาณสมทบ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนไป
-การจัดสรรงบประมาณจะไมเนนการกอสรางอาคาร ขอใหทุกหนวยงานพิจารณาทบทวนการใชอาคารทีม่ ีอยูบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
คุมคาสูงสุด แตจะใหความสําคัญกับครุภัณฑการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยฯ พยายามที่จะใหทุกหนวยงานไดรบั ครุภัณฑเพิ่มขึ้นกวาเดิม
โดยมอบหนวยงานเปนผูพ ิจารณาเองวา จะกระจายไปที่สวนใดแตขอใหเนนไปทีพ่ ื้นฐานของคณะดวย
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