สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. แนะนํา รองศาสตราจารยศักดา อินทรวิชัย ผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ดํารงตําแหนงสืบตอจาก
รองศาสตราจารยบพิธ จารุพันธุ ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552
2. รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 - กุมภาพันธ 2552
3. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552
4. การจัดสงขอมูลบัณฑิตทีก่ ําลังอยูในระหวางการหางานทํา
5. การดําเนินการตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
6. ประธานฯ ขอใหทุกคณะติดตามและตรวจสอบเรือ่ งตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหดําเนินการ รวม 4 เรื่อง ดังนี้
1) การจัดสงขอมูลบัณฑิตทีก่ ําลังอยูในระหวางการหางานทํา
2) การตรวจสอบอาคารและสิ่งกอสราง ตามที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหคณะทีม่ ีการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ของแตละวิทยาเขตเปนหนวยรับผิดชอบหลักในการเขาตรวจสอบ
อาคารตาง ๆ ของวิทยาเขต โดยใหดําเนินการตรวจสอบเปนประจํา
ทุกป และตรวจสอบใหญทุก 5 ป เมื่อดําเนินการแลวขอใหแจง
มหาวิทยาลัยทราบขอมูลดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ

3

กองกิจการนิสิต

4

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนา

เรื่อง

มติที่ประชุม

3) การจัดสงแผนการดําเนินการโครงการบัณฑิตยุคใหม ตามที่
มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการบัณฑิตยุคใหมและโครงการปจฉิมนิเทศในภาพรวม โดยดําเนินการในชวงตนและปลายปการศึกษานั้น
ขอใหแตละคณะรับผิดชอบดําเนินการพัฒนานิสิตแตละชัน้ ปเพื่อให
ครอบคลุมถึงนิสิตทุกชั้นปในแตละระดับปริญญาดวย
4) การจัดสงแผนการอบรมการประกันคุณภาพของคณะ เพื่อให
บุคลากรของแตละคณะไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
7. ภูมทิ ัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล อาจารย
ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ที่ไดรับการยกยองเปนศาสตรเมธาจารยคนแรกของไทยทีไ่ ดรับมอบทุน NSTDA Chair Professor
จากโครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เปน
ประโยชนอยางสูงตออุตสาหกรรม”เปนระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป
ซึ่งมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดใหการ
สนับสนุนเงิน จํานวน 20 ลานบาท โดยมี ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน
เปนประธานจัดมอบทุน เมื่อวันจันทรที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ
หองเทเวศร อาคารหอประชุมมูลนิธิสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย
หลักเกณฑการเคลื่อนยายผูไดรับผลกระทบออกจากพื้นที่
บริเวณโรงสูบ
การขออนุมัติ “โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม
ประจําปการศึกษา 2552”

อนุมัติในหลักการใหใชเงินสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํากัด จายเปนคารือ้ ถอนและคาขนยายใหผทู ี่ไดรับผลกระทบออกจากพืน้ ที่บริเวณโรงสูบ
รายละ 20,000 บาท ในวงเงินประมาณ 1,080,000 บาท (หนึ่งลานแปดหมื่นบาทถวน)
อนุมัติ

การขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนลวงหนาเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 3 ปการศึกษา 2552

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5

6

ศูนยการศึกษานานาชาติ มก.

7

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (NECTEC)
คณะสัตวแพทยศาสตร

8

เรื่อง

มติที่ประชุม

การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นายอนันต เภตรา
ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สืบแทน นายสุเทพ วงศรื่น
การขออนุมัติยกฐานะศูนยการศึกษานานาชาติ
ขึ้นเปน “วิทยาลัยนานาชาติ”

การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรู
และวิศวกรรมภาษา

การขออนุมัติปรับเปลี่ยนศูนยปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว
และศูนยวิจัยทางสัตวแพทย เปน ศูนยวิจัยและวินิจฉัยโรคทาง
สัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร
การขออนุมัติรางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555)

9

คณะกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป

10

คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)

11

คณะมนุษยศาสตร

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีขอสังเกตเกี่ยวกับภารกิจของศูนยการศึกษานานาชาติ ซึ่งเปน
หนวยประสานงานกลางดําเนินการดานการศึกษานานาชาติไมไดเปนผูผลิตบัณฑิต
ประธานฯ จึงขอใหนํากลับไปทบทวนและมอบกองแผนงานหารือกับผูที่เกี่ยวของ
แลวนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนุมัติ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

เห็นชอบใหคณะศึกษาศาตรและพัฒนศาสตร บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
และใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงใหทราบวาในการขออนุมตั ิเปดหลักสูตรใหมนั้น สภามหาวิทยาลัย
ไดมีขอเสนอแนะใหมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความตองการทีแ่ ทจริงของสังคม และแหลง
งานที่นิสิตสามารถเขาทํางานไดเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

11
(ตอ)

12

คณะมนุษยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร

13

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

14

สํานักงานบริหารกลุมภารกิจ
วิชาการ

15

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมตั ิปดรายวิชาระดับปริญญาโท ที่ซ้ํากับรายวิชาในระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
และสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ แผน ก แบบ ก 2
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพนื้ พิภพ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1
และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

4

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตเกี่ยวกับหนวยงานที่จะรองรับ เนือ่ งจากสํานักงานบริหาร
กลุมภารกิจวิชาการไมไดเปนคณะวิชาและไมมีสีครุยประจําคณะ อีกทั้งขอมูลในเอกสารมี
ประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรที่เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาหลักสูตรควรจะอยู
ในสังกัดหนวยงานใด ประกอบกับการพิจารณาสถานภาพของสํานักงานบริหารกลุมภารกิจ
วิชาการยังไมแลวเสร็จ ที่ประชุมจึงมีมติใหนําเรื่องกลับไปทบทวน และประธานฯ มอบให
รองอธิการบดีฝายวิชาการนําเรื่องการพิจารณาทบทวนสถานภาพของสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาตอไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15
(ตอ)

16

คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

17
18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

19

คณะสังคมศาสตร

20

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21
22
23

คณะเกษตร กําแพงแสน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ศูนยหนังสือ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา 01225323 การควบคุมสินคาคงคลังทางการบิน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและ
คาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
- 02037425 การปลูกพืชสวนโดยไมใชดิน
- 02043577 การวิเคราะหความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลปศุสัตว
ขออนุมตั ิเปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชา 459111 จิตวิทยา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ทั่วไป เปนวิชา 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม และขออนุมัติ
เปดรายวิชา 01459111 จิตวิทยาทั่วไป
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกบั ชีวิต
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01051101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551
ระดับบัณฑิต (ครัง้ ที่ 7) จํานวน 21 คน
การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
24 สํานักหอสมุด
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เรื่อง

มติที่ประชุม

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบํารุงหองสมุดสําหรับนิสิต
โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ 2)
สํานักประกันคุณภาพ
แนวทางและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552
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กองแผนงาน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

29

สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
การเกษตร

รายงานสรุปรายรับจริง – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได
และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1. การสรุปยอดจําหนายสลากกาชาด
2. หนังสือ 90 ปศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร
เอกสารกําหนดการโครงการรณรงครักษาเอกลักษณวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราคาบํารุงหองสมุดสําหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา จากปละ 1,000 บาท เปน ปละ 3,000 บาท โดยใหมีผลใชบังคับกับนิสิตที่เขา
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป ทั้งนี้ เพือ่ ไมใหเกิดผลกระทบกับนิสิตที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา 2552 ซึ่งบางโครงการไดประชาสัมพันธการรับนิสิตไปเรียบรอยแลว และ
ที่ประชุมไดมอบหมายใหผอู ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาปรับอัตราคา
ธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอทีป่ ระชุมตอไป
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

