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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธานฯ
1
2

สํานักงานทรัพยสิน

3
4

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สํานักประกันคุณภาพ

5

( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
แจงกิจกรรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นและเสนอแนวทาง
แกปญหาในเรื่องที่มีผลกระทบตอสังคมโดยรวม
ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชาที่ดินและอาคารในความปกครองดูแล
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเชาพื้นทีเ่ พื่อจัดทําลานจอดรถ ของนิติบุคคลอาคารชุดเนเชอรเพลส 1-2 บริเวณซอยพหลโยธิน 45
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจางเหมาปฏิบัติงานรายวันของบุคลากรสถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน
หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต
รูปแบบ แนวทาง และกําหนด อนุมัติ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพไดชี้แจงเพิ่มเติมวาปนี้เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะตองดําเนินการตาม
กระบวนการประเมินคุณภาพตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจะดําเนินการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายใน
เปนรายคณะ และรายหนวยงานเพื่อใหเกิดความสะดวก สําหรับสํานัก สถาบัน จะดําเนินการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เดือนกรกฎาคม คณะวิชาจะตองแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัยจะตองแลวเสร็จภายในวันที่
ประจําป 2551
15 กันยายน เพือ่ จะไดสรุปผลและสามารถสงรายงานการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 30 กันยายน และมหาวิทยาลัยฯ จะเปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยการนําเสนอจากคณะ สํานัก สถาบัน คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะตองเปนผูที่ผาน
การฝกอบรมการเปนผูประเมินคุณภาพตามหลักสูตรของ สกอ. ซึ่งขณะนี้สํานักประกันคุณภาพกําลังใหการอบรมเปนรุนที่ 2 แลว
สําหรับฝายเลขานุการ สํานักประกันคุณภาพจะเปนผูรับผิดชอบในสวนของการสงรายงานการประเมินตนเอง หากหนวยงานใด

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)

6

คณะกรรมการนโยบายพัฒนา
บุคลากร มก.

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไมสามารถสงไดตามกําหนดภายในวันที่ 2 กรกฎาคม ขอใหคณะ สํานัก สถาบัน จัดสงขอมูลผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก
สถาบัน ซึ่งเปนขอมูลที่ตรงกับรายงานการประเมินตนเอง จัดสงใหสํานักประกันคุณภาพในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
เพื่อนําไปจัดทํารายงานระดับมหาวิทยาลัย เพราะตองใชเวลาคอนขางมากในการจัดทํา ภายในวันที่ 15 กันยายน จะมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอกมาตรวจประเมินอีกครัง้ หนึ่ง ทั้งนี้ ไดเชิญทุกหนวยงานมารวมประชุมเพื่อชี้แจงใหทราบแลว
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน ประกอบดวย เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็น : การพัฒนาบุคลากรใหมทุกสายงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็น : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกร
ยุทธศาสตรที่ 4 ประเด็น : การพัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติใหเหมาะสมในการปฏิบตั ิหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 5 ประเด็น : การพัฒนาระบบอาจารยพี่เลี้ยง
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยนิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร
1. เห็นชอบใหนําโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
ฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
และการสื่อสารสําหรับระบบ
ฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
1. เห็นชอบใหนําโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน
วิทยาเขตกําแพงแสน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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สํานักหอสมุด
ศูนยศึกษาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”
กองกิจการนิสิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน รวมกันพิจารณาลักษณะของภาควิชาเกษตรกลวิธานและภาควิชาวิศวกรรมเกษตรซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
หากสามารถยุบรวมกันไดก็ขอใหพิจารณาดําเนินการ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักหอสมุด จากเดิม 8 ฝาย เหลือ 6 ฝาย
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิปรับสถานภาพศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”
อนุมัติ
ขออนุมตั ิ “โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2551” จํานวน 4 รุน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุมหนวยงานที่บริการวิชาการ/วิจัย ประจําป 2550 ประกอบดวย
1. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 2. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 3. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
4. ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 5. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
เห็นชอบและใหนําเสนอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ประจําป 2550
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะเศรษฐศาสตร 3. คณะวิทยาการจัดการ 4. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
เพื่อพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ประจําป 2550 ประกอบดวย
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเทคนิคการสัตวแพทย
ขออนุมตั ิแกไขรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
และใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมไดพิจารณาโดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ไดยืนยันความจําเปนในการกําหนดรายวิชารหัส 400
การบรรจุรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550
จํานวน 4 สาขา รวมจํานวน 17 รายวิชาดังนี้
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 ขอ 1 (1) ที่ระบุวา “ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรคัดสรรรายวิชารหัส 400
1. คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช จํานวน 2 รายวิชา
เฉพาะที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ กําหนดใหเปนรายวิชาเลือก
ภาควิชาปฐพีวิทยา จํานวน 5 รายวิชา
2. คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง จํานวน 6 รายวิชา โดยมีรหัสกํากับเพื่อบงบอกวาเปนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ใชในระดับบัณฑิตศึกษา เชน 178491
(G) เปนตน เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายหลักสูตร”
3. คณะสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่ประชุมฯ จึงมีมติอนุมัตแิ ละใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทราบและใหความ
จํานวน 4 รายวิชา
เห็นชอบ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 8) รวม 74 คน ประกอบดวย
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 68 คน (ดุษฎีบณ
ั ฑิต 7 คน, มหาบัณฑิต 61 คน) ระดับบัณฑิต จํานวน 6 คน
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะเศรษฐศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
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โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การใชที่ดนิ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
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ก.พ.ร. มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองวิเทศสัมพันธ

เรื่อง
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
(ภาคพิเศษ)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. เห็นชอบใหนําโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพ.ศ. 2551
เกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 403245 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวิศวกรเคมี
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ - 03757323 การประกอบการ
- 03757324 การจัดการนวัตกรรมในองคการ
- 03757325 การพัฒนาทีมงาน
การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมเปนจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 3,161,870.71 บาท
ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .........
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษา/องคกรตางประเทศ
ที่ประชุมทราบ
สรุปประเด็นการประชุม Special Workshop on “UMAP Multilateral Student Exchange Program”
1. ขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับ UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) และ USCO (UMAP Student Connection Online)
2. สถาบันอุดมศึกษาไทยกับการใชประโยชนโครงการ UMAP สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถใชประโยชนผานกลไกของ UMAP ได
ใน 2 ชองทาง คือ
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
2.2 โครงการ UMAP Student Connection Online
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. UMAP Multilateral Student Exchange Program
3.1 การจัดทํา Memorandum of Agreement
3.2 นําเสนอขั้นตอนการใชระบบ UMAP Student Connection Online
ศูนยนานาชาติสิรนิ ธรเพื่อการวิจัย สรุปการหารือทางวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประชุมทราบ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สถาบันคนควาและพัฒนา
สรุปโครงการที่ดาํ เนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
ระบบนิเวศเกษตร
คณะกรรมการบริหารการบริการ สรุปรายงานการประชุม
ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ภายในรอบ 6 เดือนทีผ่ านมา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
วิชาการ มก.
- 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีโครงการที่รับมาดําเนินการ จํานวน 1,550 โครงการ วงเงิน 3,670 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
คณะกรรมการบริหาร
และปดโครงการเรียบรอยแลว จํานวน 677 โครงการ วงเงินประมาณ 970 ลานบาท โครงการทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 281
การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการ วงเงินประมาณ1,000 ลานบาท และโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จแตยังไมปดโครงการ จํานวน 588 โครงการ วงเงิน 1,800
ลานบาท เปนโครงการที่พนระยะ 10 ป จํานวน 33 โครงการ ในจํานวนนี้ มี 3 โครงการที่หัวหนาโครงการเกษียณอายุราชการและไมได
ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยฯ แลว ซึ่งตามระเบียบพัฒนาวิชาการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะตองปดโครงการโดยหัวหนาโครงการ
ตองทํารายงานสรุปภายใน 60 วัน กรณีนี้สํานักงานบริการวิชาการไดมีหนังสือขอความรวมมือไปยังคณะใหชวยปดโครงการ ประการ
สําคัญควรมีการหารือกับสํานักงานกฎหมายเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงิน ซึ่งมีผลทางกฎหมายที่จะตองนํามาพิจารณาดําเนินการเปน
ราย ๆ ไป
งานประชาสัมพันธ มก.
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือน มกราคม-กุมภาพันธ 2551 รวมจํานวน 323 ขาว
ที่ประชุมทราบ

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