สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิก
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนในนามประเทศไทย ในลําดับที่ 4
2. รายงานการดําเนินงานของ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนมีนาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2552
3. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธสรุปการเดินทางเยือน University
of Porto ประเทศโปรตุเกส พรอมดวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และคณบดีคณะประมง ระหวางวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
4. ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย
หลักในการทํางานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
5. กําหนดการจัดงาน “100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธ
เพ็ญศิริ” วันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
6. โครงการเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ
าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 77 พรรษา
7. รองอธิการบดีฝายวิชาการไดนาํ เสนอสรุปจํานวนบัณฑิตที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 ตั้งแตวันที่ 28 - 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวม 4 วัน
8. การจัดงาน “โครงการหลวง 40” ระหวางวันที่ 10 - 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2552 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ถนนราชดําริ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะกรรมการการศึกษา มก.
2

3

สํานักงานตรวจสอบภายใน

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

5

คณะเศรษฐศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

การขออนุมัติ กําหนดอัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรง
การขอเปดภาคเรียนเหลื่อมจากภาคปกติ

2

เห็นชอบในแนวทางการพิจารณาหนวยงานที่จะรองรับ/รับผิดชอบ หลักสูตรสหวิทยาการ/
บูรณาการ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ดังนี้
1. ตัดรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรในลําดับที่ 5 นายภาสกร จันทนพยอม ออก เนือ่ งจาก
ไดลาออกราชการแลว
2. มอบใหคณะมนุษยศาสตรเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) และมอบ
คณะกรรมการการศึกษาหารือกับคณะมนุษยศาสตรเกี่ยวกับรหัสรายวิชาทีบ่ รรจุอยูใน
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวยรายวิชาของหลายหนวยงาน
3. แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม รายวิชา 01583111 หลักการบัญชีการเงินสําหรับผูบริหาร
การทองเที่ยว มีขอสังเกต 2 ประเด็น คือ
3.1 ชื่อวิชาไมสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากเนือ้ หาคําอธิบายรายวิชาควร
เปลี่ยนชื่อวิชาเปน การบัญชีสําหรับผูบริหารการทองเที่ยว
3.2 รหัสวิชา 01583111 ควรปรับใหเปนรหัสวิชาของภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
เนื่องจากเนื้อหาทีเ่ รียนของรายวิชานี้เกือบทั้งหมดเกีย่ วของกับการบัญชี
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีมติใหนําขอสังเกตเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาดําเนินการ
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
อนุมัติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ
อนุมัติในหลักการใหดําเนินการเปดภาคเรียนเหลื่อมจากภาคปกติเปนระยะเวลา 1 ป และ
ขอใหคณะเศรษฐศาสตรรวบรวมขอมูลที่อาจเปนปญหาและสงผลกระทบตอหนวยงาน
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโดยรวม อาทิ เรื่องระบบฐานขอมูล และเรื่องการลงทะเบียนเรียน แลวนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาตอไป

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะบริหารธุรกิจ
6

7

8

9

10

คณะสังคมศาสตร

คณะสังคมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร

11

คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย

12

คณะวนศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมศิ าสตร (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01475534 ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา
การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร
แบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโลกาภิวตั นศึกษา (ภาคพิเศษ) โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ย-ประชุม
ฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิถอนรายวิชาในกลุมวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 7 รายวิชา เนื่องจากเปนวิชาพื้นฐานของนิสิตวิชาเอกของ
สาขานั้นๆ ซึ่งไมตรงกับปรัชญาของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อ
และกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

3

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
13 คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

14

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

15

คณะศึกษาศาสตร

16

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

17

คณะเกษตร กําแพงแสน

18

ศูนยวิชาการบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร แผน ก แบบ ก 1
และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
- 01425501 แนวคิดทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- 01416502 แนวคิดทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
- 01423555 วิทยาตอมไรทอของสัตวมีกระดูกสันหลัง
- 01424585 ชีววิทยาการอนุรักษ
การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1
และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปดศูนยวิศวกรรมประยุกตและสารสนเทศกําแพงแสน
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก (2)
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
จํานวน 3 หลักสูตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01999211 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ในชีวิตประจําวัน
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อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
19 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิแกไขชือ่ วิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จากเดิม 01173161 สุขศึกษาเบื้องตน
เปน 01173161 พฤติกรรมศาสตรทางสุขศึกษาเบือ้ งตน
การขออนุมัติแนวทางการดําเนินการดานนโยบายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20

คณะกรรมการนโยบาย
กิจการนิสิต มก.

21

คณะกรรมการฐานขอมูล
การปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

การลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายของโครงการภาคพิเศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา

22

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การดําเนินการในขอ 3 ควรจะเปนการสนับสนุนและรณรงคการแตงกายนิสิตใหถูกตอง
ตามระเบียบ โดยอาจมีรางวัลชมเชยใหกับภาควิชาและคณะที่มีนิสิตแตงกายถูกตอง
ตามระเบียบเปนจํานวนมากที่สุด
2. ควรรณรงคใหอาจารยที่ปรึกษาทุกคนกําชับนิสิตแตงกายดวยเครื่องแบบนิสิตอยางถูกตอง
ตามระเบียบและเกิดความรูสึกภูมิใจในการสวมเครื่องแบบนิสิต และควรมีมาตรการสําหรับ
นิสิตที่แตงกายไมถูกตองตามระเบียบหรือไมเรียบรอย
3. ควรสอดแทรกจิตสํานึกของความเปนไทยและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทยในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 ดาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติใหนิสิตโครงการภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกโครงการ
ลงทะเบียนเรียนผานระบบเครือขายเชนเดียวกับนิสิตภาคปกติ โดยมีขอเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยปรับ/เพิ่มระบบการลงทะเบียนใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถทราบขอมูลรายวิชา
ที่นิสิตลงทะเบียน เพื่อการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือยอมรับการลงทะเบียนของนิสิต
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลรับจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
2. อนุมัติใหโครงการที่มีการเรียนการสอนระบบ 3 ภาคการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทุกโครงการปรับชวงเวลาการเปดภาคเรียนใหเปนไปตามที่กําหนด คือ ภาคเรียน
ที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม - มกราคม และภาคเรียนที่ 3 เดือน
กุมภาพันธ - พฤษภาคม โดยเริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2553 เปนตนไป
โครงการใดไมสามารถปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดภาคการศึกษาตามกําหนดดังกลาวไดให
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีไป
ที่ประชุมขอใหหนวยงานพิจารณาทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึง่ และ
แจงกลับมายังกองแผนงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ใหครบถวนถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

22
(ตอ)

23

กองกิจการนิสิต

24

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

25

กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในการกําหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขอใบรับรอง
ประสบการณการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
พ.ศ. 2552
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2550 (มิถุนายน 2550 พฤษภาคม 2551) ซึ่งมีโครงการพิเศษรายงานผลการดําเนินงาน
มาเพียง จํานวน 82 โครงการ จากจํานวนโครงการพิเศษทั้งหมด
114 โครงการ

ประชุมทราบ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดภาพเครื่องหมายราชการประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ ไมไดระบุอกั ษรคําวา ค.ศ. กํากับตัวเลขป 1943
อนุมัติ

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

ที่ประชุมทราบและขอใหคณะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแจงกองแผนงาน
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ดวย

