สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะกรรมการจัดทําราง
1
2

3

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
6

คณะกรรมการระดับสถาบันดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มก.
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต
กําแพงแสน
สํานักงานทรัพยสิน
คณะวิทยาศาสตร

7
8

สถานีวิจัยปากชอง
คณะศึกษาศาสตร

4

เรื่อง
ขออนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

การลงนามใหสัตยาบัน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน

เห็นชอบ และมีขอสังเกตกรณีที่นสิ ิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จะลงทะเบียนขามสถาบันกับมหาวิทยาลัยเอกชน คณะควรพิจารณา
หลักสูตร/รายวิชาดวยความละเอียดและรอบคอบ
ที่ประชุมทราบ และมอบกองแผนงานจัดทําประมาณการ
ขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการดําเนินการโครงการภาคพิเศษ
ระยะเวลาในการดําเนินการขอเปดโครงการภาคพิเศษ
โดยใหทุกคณะถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้
เพื่อแจงใหคณะทราบดวย
1. โครงการภาคพิเศษจะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนดําเนินการ
2. โครงการภาคพิเศษจะตองรายงานขอมูลผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบทุกสิน้ ปการศึกษา
จุดยืนดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักการดําเนินการกอสรางหอพัก อนุมัติในหลักการ โดยใหวิทยาเขตกําแพงแสนจัดทําโครงการกอสรางหอพักนิสิต โดยเอกชนหรือกองทุนรวม
นิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน
อสังหาริมทรัพยเพื่อนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพจิ ารณาอนุมัติในขัน้ ตอนตอไป
ขออนุมตั ิเชาพื้นทีข่ องสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งหนวยปฏิบัตกิ ารวิจยั เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หอพักนิสิตฝกงาน
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ ศูนยปฏิบัติการวิจัยการสอนและครุศึกษา เปน ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ และขอจัดตั้งศูนยการศึกษาเชิงหรรษา อนุมัติ
ศูนยพัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา และศูนยพัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว คณะศึกษาศาสตร

ลําดับ
8
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

9

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

10

คณะเศรษฐศาสตร

11

คณะเกษตร กําแพงแสน

12
13

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

15
16

คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร

17
18

คณะวนศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

19

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิรวมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนองและศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามันเปนหนวยงานเดียวกัน โดยใชชื่อใหมวา อนุมัติ
“สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน” ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิรับบุคคลเขาศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตรเพิ่มเติม
อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดมีขอเสนอแนะใหคณะฯ พิจารณาเรื่อง
โดยวิธีรับตรง
หลักเกณฑการคัดเลือกนักเรียนใหมีระบบที่ชัดเจนและโปรงใส
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 8 รายวิชา ดังนี้
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-031271 คลินิกสุขภาพพืช I -031372 คลินิกสุขภาพพืช II -031412 ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพืช
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
-031473 จุลินทรียปฏิปกษเพื่อการจัดการโรคพืช -031474 ระบบคุณภาพผลิตผลเกษตรทีเ่ กี่ยวของกับโรคพืช
-033302 ปศุสัตวกับวิถชี ีวิตไทย -045565 สารดัดแปลงเมแทบอลึซึมในการผลิตปศุสัตว
-045566 การตอบสนองทางภูมิคมุ กันและการใชวัคซีนในปศุสัตว
ขออนุมตั ิรวมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน แผน ก แบบ ก1
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน แบบ 1.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร และใหความเห็นชอบ
รวม 7 หลักสูตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

2

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
20 คณะสังคมศาสตร

21

คณะเทคนิคการสัตวแพทย

22
23

โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
คณะประมง

24

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

25

สถานพยาบาล มก.
วิทยาเขตกําแพงแสน

26

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนาของ มก.

27

โรงเรียนสาธิตแหง มก.
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
และใหความเห็นชอบ
อนุมัติและใหนําเสนอ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 11 รายวิชา ดังนี้
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-454563 ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน -454564 วาทกรรมและการวิเคราะหทางความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อรับทราบและ
-454565 ความขัดแยงและสงครามในความสัมพันธระหวางประเทศ -454566 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยมหาอํานาจ
ใหความเห็นชอบ
-454567 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศวาดวยยุโรปหลังสงครามเย็น
-454568 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต -454569 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยประเทศกําลังพัฒนา
-454571 ธุรกิจการเมืองระหวางประเทศ -454574 นโยบายตางประเทศเปรียบเทียบ
-454592 การประยุกตเทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร -452326 ประวัตศิ าสตรไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาของโครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุวศิ วกรรม
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 253313 ระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อการประมง และขอบรรจุรายวิชา
และใหความเห็นชอบ
251542 จีโนมิกสสัตวน้ํา
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 – 2551 (ครั้งที่ 9)
ระดับบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน 270 คน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทน และคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการเรียน
อนุมัติ และขอใหคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนา
ลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบดวย
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ประจําป 2551 รายการที่ 2 - 6 ตามที่เสนและรายการที่ 1
ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
อัตราคาใชจายทางการศึกษา เงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุมตั ิเพิ่ม 50% 35% 25% และ 15% สําหรับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ประถมศึกษาปที่
4 - 6 มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 และมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ปการศึกษา 2551
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ลําดับ
27

หนวยงานที่เสนอ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. การพิจารณาปรับอัตราคาใชจายทางการศึกษาควรปรับขึ้นตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง โดยมีเหตุผลในการขอปรับ และควรแยก
คาใชจายเปนงบลงทุนและงบดําเนินการเพื่องายตอการบริหารจัดการ
2. ควรมีการเปรียบเทียบคาใชจายทางการศึกษากับโรงเรียนสาธิตของสถาบันอืน่ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ใหนําคาใชจายทางการศึกษาที่เพิม่ ขึ้นสวนหนึ่งมาจัดเปนทุนการศึกษาเพิ่มเติม
4. ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหหนวยงานกันงบประมาณรายไดสวนหนึ่งไว 15% สําหรับจัดเปนทุนการศึกษาและการจัดหา
ครุภัณฑนั้น กรณีของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจขอยกเวน เนื่องจากมีคาใชจายคอนขางสูง
5. การบริหารจัดการรายจายประจํา เชน การดูแลอาคาร คณะศึกษาศาสตรควรเปนผูดูแล อาจจางสายวิชาชีพมาเปนผูจัดการดูแล
อาคาร สวนการใหการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองฯ ควรสนับสนุนในสวนที่เปนกิจกรรมพิเศษ
สรุปจํานวนและรายชื่อโครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ และขอใหคณะตรวจสอบรายชือ่ โครงการภาคพิเศษ
หากตองการเพิ่มเติมรายชื่อโครงการใหแจงไดที่กองแผนงาน
แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา
การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่ประชุมทราบ
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรพิเศษ
นโยบายและแนวทางดานการจัดเตรียม ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เพื่อประโยชนในการใชสอยหองเรียนไดอยางเต็มที่ มหาวิทยาลัยฯ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ไดจัดหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรไวรองรับนิสิตที่ศนู ยเรียนรวม 2 จะแลวเสร็จเร็ว ๆ นี้ คณะควรเนนการใหบริการ
notebook โดยสํานักหอสมุดจะใหบริการการยืม notebook ในเวลาราชการ สําหรับนอกเวลาราชการสามารถยืมได
จากหอพัก ซึ่งกองกิจการนิสิตเปนผูดูแล และในระยะตอไปจะทําการกอสรางอาคารทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพื้นทีบ่ ริเวณขาง ๆ สถานทีก่ อสรางอาคารของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผูบริจาคเงินจํานวน 40 ลานบาท

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รวม 6 รายการ

(ตอ)
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กองแผนงาน
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กองกิจการนิสิต
สํานักบริการคอมพิวเตอร
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เรื่อง
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