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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ของโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ จํานวน 4
โครงการฯ ดังนี้ 1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)
2.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ
3.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
4.โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยฝกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ (2)
วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับผูเขาศึกษาตอเพื่อขอรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง (ตอยอด) และสําหรับผูเขาศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูบางรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการเปดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ และโครงการเปดสอน
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
-02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I 3(2-2) หนวยกิต
เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II 3(2-2) หนวยกิต
เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผูวิจัย วิทยาเขตกําแพงแสน
โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูป ระสบภัยน้ําทวมในเขตจังหวัดนครปฐม ประจําปงบประมาณ 2550
ที่ประชุมรับทราบ
บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราการจายเงินสมนาคุณในการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญาใหแก นางสาวภัทรวดี ณ สงขลา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2551 จํานวน 2,892,925,000 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.57
ที่ประชุมรับทราบ
- มหาวิทยาลัยฯ ไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ และไดรับงบลงทุนเปนอาคารใหญเพียงอาคารเดียวคือ
อาคารของคณะบริหารธุรกิจ วงเงินรวม 170 ลาน เปนเงินงบประมาณแผนดิน 85 ลานบาท เงินรายไดสมทบอีก 85 ลานบาท จึงขอให
คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการกอสรางอาคารเตรียมจัดหาสถานทีท่ ํางานชัว่ คราวใหกับอาจารยในระหวางการกอสราง รวมถึง
คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการกอสราง สวนงบการสรางอาคารที่ไดรบั ในปงบประมาณ 2550
คือ คณะสัตวแพทยศาสตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะตองดําเนินการหาผูรับเหมาใหไดภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 หาก
ดําเนินการไดไมทันตามกําหนดงบประมาณจะถูกเรียกคืน กรณีการกอสรางอาคารจะตองระบุลักษณะของอาคารใหชัดเจนและเปนราคาที่มี
ผูสามารถประมูลได สําหรับคณะเกษตร ซึ่งมีปญหาในเรื่องผูรับเหมากอสรางจะตองเตรียมการหาผูรับเหมารายใหมแทนรายเดิมมาสราง
อาคารสวนที่เหลือใหแลวเสร็จภายในวงเงินและระยะเวลาที่กําหนดดวยเชนกัน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี
อนุมัติ โดยใหปรับขอความในขอ 1.1 เปน “วิชาบรรยาย ชั่วโมงละไมเกิน 1,000 บาท”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิใหเชาพืน้ ที่อาคารของคณะเศรษฐศาสตร บริเวณชั้น 2 ของอาคารปฏิบัติการ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 10 รายวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขอแกไขขอความในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขอแกไขคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดนิ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน แบบ 2.1
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 รายวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 รายวิชา
ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชาไวในวิชาเอกเลือกกลุมวิชาการจัดการกีฬา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 8 รายวิชา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 241465 การออกแบบสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมมนุษย 2(2-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 12) รวม 1,825 คน ประกอบดวย
บัณฑิตศึกษา 79 คน และบัณฑิต 1,746 คน
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อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
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ลําดับ
18 ศูนยวชิ าบูรณาการ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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สํานักประกันคุณภาพ
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อธิการบดี

21

รองอธิการบดี
ฝายกิจการนิสิต
และพัฒนาวิทยาเขต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอมูลการลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2549 ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจ
1.สรุปจํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาบูรณาการ ปการศึกษา 2549
พอเพียงในแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวใน
วิชาบูรณาการดวย
2.สรุปผลสัมฤทธิก์ ารเรียนของนิสิต ประจําปการศึกษา 2549
3.สรุปความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2549
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ แจงขอให
1.สรุปดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคณะวิชา สํานัก/สถาบัน/
ทุกหนวยงานจัดสงขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 2
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพื่อสํานักประกันคุณภาพจะไดดําเนินการจัดทํา
2.รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550
ขอมูลคูขนานไดตอไป
3.แผนการประเมินคุณภาพภายใน แยกตามกลุมสาขาวิชาและภารกิจ
4.กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2550
แจงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 กําหนดตั้งแตวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รวม 4 วัน ในปนี้
นับเปนปพิเศษเนือ่ งจากมีพระราชวงศทรงสําเร็จการศึกษา 2 พระองค ดังนี้
- สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มหาวิทยาลัยฯ ไดเตรียมการเพื่อขอพระราชทานถวายปริญญาบัตรในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และจะจัดงานถวายพระเกียรติในวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศั มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานถวายพระเกียรติ ณ วังศุโขทัย
สําหรับการเดินแถวขบวนบัณฑิตใหม ซึ่งเคยใชอาคารศูนยเรียนรวม 3 เปนจุดรวมบัณฑิตทั้งหมด แตเนือ่ งจากมีการกอสรางอาคารบริเวณที่จอดรถ
ของคณะสังคมศาสตร อาจจะมีปญหาในเรื่องสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนจะใชอาคารศูนยเรียนรวม 1 แทน
ที่ประชุมรับทราบ
สรุปผลการจัดสรรและการบรรจุอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 70 อัตรา และขอใหคณะที่มีความตองการบรรจุอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกเรง
ดําเนินการเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ โดยเร็ว หากหนวยงานใดมีผูที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ ยังจัดสรรอัตรากําลัง
ใหเพิ่มเติมขยายออกไปเปน 100 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ดนาํ เสนอกรรมการทุกทานแลว ทั้งนี้ในป 2551 สํานักงบประมาณไมไดจัดสรร
อัตรากําลังทดแทนใหมหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหแตละคณะนําไปพิจารณาใหจํานวนอัตรากําลังทีไ่ ดรบั กระจายไปยังภาควิชาตาง ๆ ตามความเหมาะสม
ในสวนของวิทยาเขตโดยเฉพาะวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจปรับวิธีการ โดยการจัดหาผูทรงคุณวุฒิชว ยสอนในหลักสูตรแทน
ขอใหทุกคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับวิธีการรับตรงนักเรียนเขาศึกษาในโครงการภาคพิเศษใหเปนระบบที่ชดั เจน
และควบคุมจํานวนการรับ หากประสบปญหาหรือมีขอขัดของมากในอนาคตอาจนําเขาสูระบบการคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
สรุปโครงการบัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2550 ทั้งนี้ขอความรวมมือกับทุกคณะในการรวมกันสอดสองดูแลความเรียบรอยใหการทํากิจกรรม
ของนิสิตเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไมใหมีการลวงละเมิดสิทธิของผูอื่นและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยมหาวิทยาลัยฯ
ไดจัดใหมีศนู ยการรับนองในทุกวิทยาเขต
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