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โครงการการศึกษานานาชาติ
โรงเรียนสาธิตแหง มก.

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมเห็นชอบ
การพิจารณางดจัดงานเกษตรแฟร ประจําป 2551 และการจัดนิทรรศการงานวิจัย “บนเสนทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551” เพื่อเปนการถวายความอาลัย สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยในชวงเวลาดังกลาวยังคงใหดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 และ
มีการเรียนการสอนในสวนกลางตามปกติ ยกเวนในอาคารศูนยเรียนรวม 3 ซึ่งใชเปนสถานที่จดั ประชุมทาง
วิชาการตามวันเวลาเดิม สําหรับการเรียนการสอนในสวนของคณะทีป่ ระกาศหยุดการเรียนการสอนหรือได
ปรับแผนตารางสอนเตรียมการไวลว งหนาแลว คณะสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไว
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ขอเสนอโครงการจัดหาที่พกั อาศัยของบุคลากร
1.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาทีพ่ ักอาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับ
และหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 นิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอ
และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทดําเนินการ โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
2.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททีจ่ ะดําเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโครงการจัดหาอาคารทีพ่ ัก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
อาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ในการ
คัดเลือกบริษัทที่จะดําเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามขอบเขตขอเสนอโครงการที่
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาอาคารที่พกั อาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับ
นิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยใชหลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดกําหนดไวเพือ่ ดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป
ขออนุมตั ิการใชเงินกูจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ดําเนินโครงการจัดหา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อาคารทีพ่ ักอาศัยสําหรับนิสิตและบุคลากร และอาคารจอดรถยนต
ตอไป
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2550
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการการศึกษา
อนุมัติ
นานาชาติ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร (ฉบับที่ 2)

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
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รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย
คณะสัตวแพทยศาสตร
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โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ
ดานนวัตกรรมอาหาร มก.
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สํานักงานกฎหมาย
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ศูนยหนังสือ มก.
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ

9

กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร
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เรื่อง
นิยามคําวา “หนวยปฏิบัติการวิจัย และศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” และจากการประชุมหารือมีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน 4 ประเด็นคือ 1.การจัดตั้งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.การสรางเครือขายงานวิจัยระหวางหนวยงาน 3.การสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม
4.แนวทางการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการวิจัย และศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนยความเปนเลิศ
ขออนุมตั ิตอสัญญาเชาพื้นที่บริเวณศูนย
VET PLACE คณะสัตวแพทยศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ
ประชุมหารือของผูที่ไดรับมอบหมายกําหนดนิยามทัง้ 4
ประเด็นนัน้ ขอใหมหาวิทยาลัยฯ นําไปพิจารณาตอไป

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.อนุมัติใหลดหยอนคาเชาราน S1-S2 จากตารางเมตรละ 600 บาท/เดือน เหลือตารางเมตรละ 500 บาท/เดือน
2.ใหคณะสัตวแพทยศาสตรนํารายที่ 2 ราน S3-S9 ไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดการขอยกเวนเงินคาเชา
ลวงหนา และหลักประกันสัญญาเชา โดยเสนอผานสํานักงานทรัพยสินกอนนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณา
ตอไป
การขอยกฐานะและเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้ง
อนุมัติใหยกฐานะจากโครงการจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมอาหาร
(Kasetsart University Food Innovation Research and Services in Thailand : KU-FIRST) และเปลี่ยนชื่อเปน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University
ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Food Innovation Research and Services in Thailand ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตดังนี้
: KU-FIRST)
1.ชือ่ ภาษาอังกฤษยังไมสอดคลองกับชื่อภาษาไทย เนือ่ งจากยังไมมีคําทีแ่ สดงวาเปนศูนย
2.การสังกัดของศูนยฯ นี้ อาจเสนอใหเปนหนวยงานในสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ประธานฯ จึงขอใหรับขอสังเกตไปพิจารณาตอไปดวย
สถาบันภายใตการกํากับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย รับทราบสถานภาพของสถาบันในลําดับที่ 1-3 และเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
1.สถาบันวิศวกรรมพลังงาน 2.สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
เพื่อพิจารณากําหนดใหสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลําดับที่ 4 เปนสถาบัน
3.สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ภายใตการกํากับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร
4.สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
ระเบียบสมาคมสถาบันการศึกษาขัน้ อุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เรื่อง การลงทะเบียนเรียน เห็นชอบ
ขามสถาบัน โดยพิจารณาการแสดงความจํานงและรวมลงนามใหสัตยาบันในระเบียบดังกลาว
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 5) รวม 149 คน ประกอบดวย
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน ระดับบัณฑิต จํานวน 135 คน
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับอัตราคาสมนาคุณผูจดั การอาคารสารนิเทศ 50 ป และผูจดั การอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
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คณะเศรษฐศาสตร
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คณะวนศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
เกษตรแฟร
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
งานประชาสัมพันธ มก.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ผูอาํ นวยการสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 13 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ไดแก -225358 การฝกปฏิบตั ิ อนุมัติ
และใหนําเสนอ
การเครื่องยนตอากาศยาน -225359 การฝกปฏิบัติการโครงสรางอากาศยาน -225361 ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทาง
สภามหาวิทยาลัยฯ
อากาศ I -225362 ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ II -25363 เทคโนโลยีซีเอ็นเอสในการบริการการจราจรทาง
เพื่อทราบและ
อากาศ -225364 การสังเกตการณการบริการการจราจรทางอากาศ -225377 การซอมบํารุงทาอากาศยาน -225451 การปฏิบัติการซอมบํารุง
ใหความเห็นชอบ
อากาศยาน -225452 การวางแผนและการควบคุมการซอมบํารุงอากาศยาน -225453 การฝกปฏิบัติการระบบเอวิออนิกส -225461 หลักการ
จัดการการจราจรทางอากาศ -225462 การวางแผนการจัดการการจราจรทางอากาศ -225472 การวางแผนและการออกแบบทาอากาศยาน
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา 1 รายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ไดแก เปดรายวิชา -205339 อิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม -205371 เทคโนโลยีและการผลิตฮารดไดรฟ -205437 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับ
การอนุรักษพลังงาน และปรับปรุงรายวิชา 205433 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ไดแก
เพื
่อทราบและใหความเห็นชอบ
-422651 ตัวแบบเชิงเสนทางสถิติขั้นสูง -422691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสถิติ -422697 สัมมนา
ขออนุมตั ิบรรจุวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แบบ 2 (2) ฉบับป
พ.ศ. 2543 จํานวน 2 รายวิชาไดแก -052546 อาหารสุขภาพและโภชนเภสัช -052524 เทคโนโลยีเครื่องรับรูชีวภาพ
ขออนุมตั ิงบประมาณคาใชจายงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงิน 11,949,500.00 บาท โดยเบิกจาย
อนุมัติ
ลักษณะงบอุดหนุนทั่วไปและขอถัวจายทุกรายการ
รายงานการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
รายงานประจําปกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2549
การจัดทําโครงการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดํารงตําแหนงผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2550 รวมจํานวน 156 ขาว
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชา และวิทยาเขต ประจําป 2550
ขอเชิญผูบริหารทุกทานลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร และขอเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ การศึกษา พระอัจฉริยภาพ และพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 3
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