สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

2

3

คณะกรรมการคัดเลือกบริษัท
ที่จะดําเนินการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
สถานพยาบาล มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยพนิต เข็มทอง ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ สืบตอจากศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ตั้งแตวนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 และนางสุปราณี สิงหโตทอง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สืบตอจากนางนิภา ภูตระกูล
2. รายงานความกาวหนา “โครงการสงเสริมเด็กดีผูมีคุณธรรมเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ความคืบหนาโครงการวางผังแมบททางภูมิทศั น ประสานระบบสัญจรที่เขียวสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. โครงการรวมสรางดาวเทียมอเนกประสงค SMMS
5. สถาบัน Cirad ในประเทศไทย
6. รายงานการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Martin-Luther University at Halle-Wittenberg รัฐ Sachsen-Anhalt ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
7. รายงานสรุปโครงการใหบริการรถไฟฟาและรถปรับอากาศเอ็นจีวี
8. สรุปผลการเดินทางไปเยือนสถาบันคูสัญญา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
9. การกรอกขอมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่าํ ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอรเน็ต
10. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดโครงการจัดหาหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทน คาบริการแพทย ทันตแพทย
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหกับสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

อนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการไดใหขอสังเกตวาการกําหนดคาตอบแทนเจาหนาที่ กรณีการออกไป
ปฏิบัติงานในหนวยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่นอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอัตราคอนขางสูง
ทําใหหนวยงานมีโอกาสคอนขางนอยในการใชบริการ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
สํานักงานกฎหมาย
4

5
6

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

คณะวิทยาศาสตร

8

รองอธิการบดีฝายอํานวยการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเงินรายไดของหนวยงานที่เบิกจายสมทบเงินกองทุนสนับสนุนคาใชจายในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการในตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสนับสนุน 30% และใหหนวยงานสนับสนุน 70% นั้น เพือ่ ความสะดวกในการ
บริหารจัดการควรมีการปรับการเบิกจายในลักษณะหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุเปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งการปรับแผนใชเงิน
ดังกลาวสามารถดําเนินการได โดยเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี ประธานฯ มอบผูอํานวยการกองแผนงาน สรุปขอมูลเสนอทีป่ ระชุม
คณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพิจารณา
พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินบางประเภทจากเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิการเบิกจายคาใชจายโครงการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ประจําป 2551 (ครั้งที่ 4)

การใหทุนบุคลากร
โดยใชเงินรายได
ของหนวยงาน

การโอนยายศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) ไปสังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ โดยประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
รางนโยบาย
1. คณะกรรมการการศึกษาซึ่งประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะจะมีหนาที่และบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเสนอขอคิดเห็น
การบริหาร
ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปดสอนหลักสูตรใหม และนําเสนอยุทธศาสตรเชิงรุกในเรื่องการจัดการศึกษา
การศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมิไดทําหนาที่เปนเพียงตัวแทนของคณะใดคณะหนึ่งที่ใหขอชี้แจงขอคิดเห็นเฉพาะหลักสูตรของคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. นโยบายเกี่ยวกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ มหาวิทยาลัยฯ และคณะจะตองรวมกันในการจัดหาครุภัณฑ งบคาครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรร
พ.ศ. 2552 – 2554
ในปที่ผานมาจํานวน 30 ลานบาท ปนี้ไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 100 ลานบาท และจะมีครุภณ
ั ฑที่เปนเงินรายไดซึ่งจะมีการจัดสรรใหกับ
คณะอีกครั้งหนึ่ง จึงขอใหภาควิชาจัดทําบัญชีครุภัณฑที่จําเปนและเปนความตองการของภาควิชาเสนอมหาวิทยาลัยฯ โดยบัญชีครุภัณฑนี้
สามารถปรับเปลีย่ นตามความตองการไดทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ กองแผนงานจะสงหนังสือแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบ
3. หนวยปฏิบัติการวิจัยในสาขาตาง ๆ ควรมีอาจารยประจําหรือบุคลากรจากภาควิชา/สาขาวิชาเดียวกันหรือตางภาควิชา/สาขาวิชาทํางาน
รวมกันเปนทีมเพือ่ พัฒนาระบบการทํางานและพัฒนาศักยภาพไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยอยางแทจริง
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปน อาคารทวี ญาณสุคนธ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
และใหความเห็นชอบ
แนวทางการจัดตัง้ ศูนย/หนวยงานบรรเทาความขัดแยง เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาใหมีการจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพัฒนาบุคลากร โดยจะเปน HRM หรือ HRD ก็ได ประธานฯ ขอรับขอเสนอแนะไวเปนภารกิจสวนหนึ่ง
โดยจะนําไปพิจารณารวมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยฯดําเนินการอยูแลว
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
หนวยประสานงานวิทยบริการ
9
10

กระบี่
คณะวนศาสตร

11

คณะสังคมศาสตร

12

คณะบริหารธุรกิจ
และบัณฑิตวิทยาลัย

13

คณะมนุษยศาสตร

14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกระบี่

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

ขออนุมตั ิโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอสําหรับบุตรปาไมและบุตรราษฎรทีอ่ าศัยอยูโดยรอบสถานีฝกนิสิต คณะวนศาสตร
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 305544 อุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ
และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ ในการบริหารโครงการฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 6 รายวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2.1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิแกไขชือ่ รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 051484 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
15 คณะสถาปตยกรรมศาสตร

16

คณะเกษตร กําแพงแสน

17

18

คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ

19

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

20

วิทยาลัยการชลประทาน

เรื่อง
ขออนุมตั ิหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา เมื่อคืนวันศุกรที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เวลาประมาณ 23.00 น. ไดมีบุคคลภายนอกเขามากอเหตุทะเลาะวิวาทมีผลทําใหนิสิตของคณะฯไดรับบาดเจ็บ พัฒนากายภาพและรองอธิการบดีฝายอํานวยการ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
และเมื่อนําตัวนิสิตไปรักษาที่สถานพยาบาลปรากฏวาปดทําการ จึงเสนอขอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
ขยายเวลาทําการของสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนิสิตที่พักอยูในหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยฯ หรือนิสิตที่ตองอยูทาํ กิจกรรมในชวงกลางคืน รวมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
โดยตรวจตราการพกพาอาวุธเขามาภายในมหาวิทยาลัยฯ ยามวิกาล
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 037362 การจัดสวนในบานขัน้ พื้นฐาน
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
และขออนุมัติบรรจุรายวิชา 026475 แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน ก แบบ ก 1 ก 2 และแผน ข
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 1.1 , 1.2 , 2.1 และ 2.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การเสนอหลักสูตรใหมและ คณบดีคณะวิทยาการจัดการไดชี้แจงวาปญหาที่คณะประสบอยูในขณะนี้ คือ หลักสูตร 4 หลักสูตรของคณะฯ โดยเฉพาะหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ พ.ศ. 2544 รหัสวิชาจะเปนของคณะทั้งหมด เมื่อถึงรอบระยะเวลาปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร คณะฯ ไดเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการการศึกษามีมติใหคณะฯ เปลี่ยนรหัสวิชาทั้งหมดโดยเทียบเคียง
ของวิทยาเขตศรีราชา
กับวิทยาเขตบางเขน
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะวิทยาการจัดการหารือรวมกันและนําเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 4 หลักสูตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

4

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
21 คณะศึกษาศาสตร

22

คณะวิศวกรรมศาสตร

23

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อโครงการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการ และปรับแกไขประกาศฯ กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา เพือ่ พิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดสอน ณ จังหวัดกระบี่
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อโครงการฯ แลว
1.เห็นชอบใหเปลีย่ นชื่อ “โครงการฯ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการ และปรับปรุงระเบียบวาดวยการบริหารโครงการฯ
เพื่อพิจารณา
และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
2. เห็นชอบใหนํารางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบ
บริหารโครงการดําเนินการจัดการศึกษาการวิจัยและการติดตามผลนิสิตออทิสติก
และนิสิตที่มีความบกพรองทางการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการบริหารโครงการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
3. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01204465 การทําเหมืองขอมูลและการคนพบความรูเบื้องตน
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 225353 เครื่องยนตลูกสูบของอากาศยาน
3. ขออนุมตั ิบรรจุรายวิชา 203545 การวิเคราะหความเสี่ยงภัยของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
อนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอเสนอแนะวาการลดหยอนคาธรรมเนียมขออนุมตั ิการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาเกินจํานวนป
การศึกษาในลักษณะดังกลาว ควรเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
ที่กําหนดในหลักสูตรของโครงการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ
ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําไปพิจารณาตอไป
ขออนุมตั ิโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติ และมอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2552
พิจารณาสํารองจํานวนรับเพิ่มไวในกรณีที่ไดนักเรียนไมครบ
ตามจํานวนรับเขาศึกษา
ที่ประชุมทราบ และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาความเปนไปไดในการปรับกฎระเบียบ
รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการดําเนินการโครงการธนาคารหนวยกิตและโครงการเรียนลวงหนาใหมีความสอดคลองกัน
เพื่อเขาศึกษาในโครงการธนาคารหนวยกิต
ของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตั้งแตปการศึกษา 2550 หรือสามารถใชระเบียบเดียวกันได

5

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 504515 วิทยาเนื้องอกขั้นสูงทางสัตวแพทย อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
24 คณะสัตวแพทยศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
25 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 740561 วิสาหกิจทางวิทยาศาสตรขนาดยอมและขนาดกลาง
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 1. รายวิชา 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
26 ศูนยวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

27

วิทยาเขตกําแพงแสน

28
29
30
31
32

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ศูนยกีฬา กําแพงแสน
สํานักหอสมุด
วิทยาเขตศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร

33
34
35
36

สภามหาวิทยาลัยฯ
กองบริการการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแหง มก.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการเพือ่ ดําเนินการ
จัดทํารางประกาศ และขอบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

37

ในชีวิตประจําวัน 2. รายวิชา 01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาหอพักนิสิต
วิทยาเขตกําแพงแสนขอถอนเรื่อง โดยจะนําเสนอที่ประชุม
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท
คณบดีพิจารณาในครั้งตอไป
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบํารุงรักษารถยนตของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขออนุมตั ิหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร (ฉบับที่ 3)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
รายงานผลการจัดงานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาเชิงรุกและงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจําปงบประมาณ 2551
ที่ประชุมทราบ
สรุปการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา 2551
สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพือ่ ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Ministry of Agriculture, Bhutan
แนวทางการดําเนินการ
ในการจัดทํารางประกาศ
และขอบังคับ ทีอ่ อกโดย
อาศัยอํานาจตามความ
ในรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายประสานกับฝายกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
(สกอ.) เกี่ยวกับการพิจารณาใหมีการประชุมหารือรวมระหวางนิติกรของแตละมหาวิทยาลัยทั้งที่ปรับเปลี่ยนและยังไมได
ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ เพือ่ ใหไดขอคิดเห็นแนวทางในการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับในรูปแบบที่เหมาะสม
และมอบผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ประสานกับกองการเจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อขอทราบขอมูลดานการบริหารงาน
งานบุคคลและอัตรากําลังถือจาย ทัง้ นี้ เพื่อใหการจัดทํารางประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ แผขยายอยางครอบคลุมและ
เกิดเปนรูปธรรมชัดเจน จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานนําแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานกรณีที่มขี อคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะใดขอใหรวบรวมเสนอมายังรองอธิการบดีฝายอํานวยการเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
38 อธิการบดี
39 กองกิจการนิสิต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการดําเนินการเลือกหนวยงานผูแทนกลุมสาขาวิชาการ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และเพือ่ ใหนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้ ผานเกณฑการเขารวมกิจกรรมเสริม
สรุปจํานวนนิสิตวิทยาเขตบางเขนที่ผาน
หลักสูตร และสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรได จึงขอใหคณะกวดขันใหนักกิจกรรมนิสิตกรอกขอมูล
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีความครบถวนสมบูรณ กรณีประสบปญหาหรือขอขัดของเกี่ยวกับการ
มหาวิทยาลัยกําหนด
บันทึกขอมูลในโปรแกรมสามารถติดตอประสานงานไดที่ผชู วยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
(อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา)

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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