สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
1. แนะนําผูบริหารใหม 2 ราย ไดแก
- อาจารยเติมศักดิ์ สุขวิบูลย ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สืบตอจาก รองศาสตราจารยอํานาจ
ธีระวนิช ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
- ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. สืบตอจาก ศาสตราจารย
รังสิต สุวรรณมรรคา ตั้งแตวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป
2. จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลการเรียนดี ประจําปการศึกษา 2552
รวม 1,927 คน
3. รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ป 2006 - 2010
4. สรุปขอมูลการสัมมนา “อาจารยเมล็ดพันธุกลาใหม กาวสู
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันพุธ
ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
5. สรุปขอมูลการจัดประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2547 - 2553
6. สรุปสาระสําคัญการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมัน ประจําประเทศไทย

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
1
(ตอ)

2

หนวยงานที่เสนอ

คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. โครงการความรวมมือระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ
โครงการเคยู-ไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การวิจัยเพิ่มผล
ผลิตของตนสบูดําเพื่อเปนพลังงานทดแทนในอนาคต
8. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได และสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ประจําป
2551-2553 ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2553
9. ขอมูลเปรียบเทียบราคาภาพถายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2551 - 2553 และรายงานการจัดหาสิทธิประโยชน
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2553
10. รายงานดานการเงินที่หนวยงานตองนําสงมหาวิทยาลัย
11. สรุปจํานวนนิสิตใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2553
12. ขอเสนอโครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai
Cooperation Program in Higher Education and Research 2011 2012)
13. รายงานประจําป “ทุนฉลองสมโภช พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ” พ.ศ. 2553
14. งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม นิสิตที่มีผลการเรียนดี
และนิสิตที่มีกิจกรรมดีเดน
15. การขอความรวมมือจัดพื้นที่รับรองผูปกครองบัณฑิตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2553
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอัญมณี (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 2554)

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะกรรมการการศึกษา
3

4

คณะเกษตร

คณะเกษตร กําแพงแสน

5

คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย

6

คณะมนุษยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร

7

คณะศึกษาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติเปดสอน
และดําเนินการมาแลว 3 ป และ 4 ป

การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผเู ขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01371112 การรูสารสนเทศ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารศูนยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
และขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา

3

เห็นชอบตามเสนอ และมอบคณะกรรมการการศึกษาดําเนินการแจงคณะที่มีหลักสูตรเปด
การเรียนการสอนมาแลว 5 ป ใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร หากไมดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนดสภามหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหเปดการเรียนการสอน
และใหรวบรวมรายชื่อหลักสูตรที่ยงั ไมไดดําเนินการปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ตอไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
โครงการจัดตั้ง
8
9

10

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

12

สํานักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปดหลักสูตรและรายวิชาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
สุพรรณบุรี จํานวน 6 หลักสูตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
- 01054591 โดยขอเปลี่ยนชือ่ วิชา จํานวนชัว่ โมงการบรรยายและ
ปฏิบัติการ จากระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3(2-3)
หนวยกิต เปนระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 3(1-6) หนวยกิต
การขออนุมัติเปดรายวิชา 04802283 โภชนาการเพือ่ สุขภาพ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 12) ดุษฎีบณ
ั ฑิต 44 คน มหาบัณฑิต 1,742 คน
และระดับบัณฑิต 2,636 คน รวม 4,422 คน

ขอแกไขการอนุมตั ิปริญญาใหแก น.ส.วณัฏฐา เพ็งจันทร
การจัดสงใบรายงานคะแนนของนิสิต (KU 6)

รายงานการสงคะแนนภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2552

4

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ ทราบและใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขออนุมัติในหลักการจากที่ประชุม
คณบดีกรณีที่มีรายชื่อนิสิตผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากการประชุมฯ ครั้งนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผลและคณะตนสังกัดขอตรวจสอบความถูกตอง และเสนอมหาวิทยาลัย
ดําเนินการออกประกาศฯ อนุมัตปิ ริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาแลวแจงสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบตามทีส่ ํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่องการจัดสงใบรายงานคะแนน
ของนิสิต (KU 6) และมอบสํานักทะเบียนและประมวลประสานกับคณะที่ยังไมไดจัดสงผล
การเรียนภาคปลาย ปการศึกษา 2552 และภาคฤดูรอน ใหจัดสงรายงานใหผูปกครองตอไป
ดวยแลวรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ
2. เห็นชอบใหเพิ่มชองทางการรายงานคะแนนของนิสิตโดยใชระบบสนับสนุนอาจารย
ที่ปรึกษาและมอบสํานักทะเบียนและประมวลผลประสานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูปกครองไดรับทราบ และสรุปผลการดําเนินงานระบบ
สนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
13 คณะกรรมการดําเนินงาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โครงการเรียนลวงหนา

รายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 1 - 4 ระหวางปการศึกษา 2550 - 2553

14

คณะกรรมการนโยบายกิจการ
นิสิต มก.

การกําหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15

กองคลัง

16

17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
คณะสัตวแพทยศาสตร

การขออนุมัติหลักการคาใชจายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประ
จําป 2553 เปนงบอุดหนุนทั่วไป ในวงเงินทั้งสิ้น 7,570,020 บาท
อนุมัติ
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการวิจัย
และพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว

18

สํานักงานกฎหมาย

การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
และการบริการวินิจฉัย เปนภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑวาดวยการจายคาตอบแทนพิเศษ
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒปิ ริญญาเอกของคณะในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียนลวงหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รุนที่ 1 - 4 และเห็นชอบแนวทางการดําเนินการทั้ง 3 ขอ
2. แนวทางการดําเนินการในขอ 3 การขยายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปดสอน
ในกลุมสังคมศาสตร - มนุษยศาสตร ขอใหนําหารือความเปนไปไดในการขยายการจัด
การเรียนการสอนกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 9 ขอ
2. ใหนําอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปพิจารณาทบทวนใหม และเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามขอเสนอและขอสังเกตของที่ประชุม ดังนี้
2.1 ใหเพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมในอัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเนน
ใหเปนประเด็นหลักเพื่อเปนการปลูกฝงเรื่องคุณธรรมใหกับนิสิต
2.2 การสื่อความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษทีใ่ ชคําวา วา KASETSART ถายทอด
ออกมาเปนอัตลักษณ ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับตัวอักษร K โดยเสนอควรใชคําวา
Knowledge และตัวอักษร E ควรใชคําวา Ethics

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และเสนอใหพิจารณาใชหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพิเศษกับสํานัก สถาบัน ดวย

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
19 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

20

21

22

23

24

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑของสถาบันสุวรรณ
เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว วาจกกสิกิจเพือ่ การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
และผลิตภัณฑสัตว
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการ
การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
การอุดมศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงในสาขาวิชาเดียวกัน
การใหบริการลามภาษามือ
แนวทางการปฏิบตั ิการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ โดยศูนยปฏิบตั -ิ
การคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวปฏิบัติในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ
สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ
สาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
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อนุมัติ และมีขอสังเกตวาการกําหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑแบบคงที่อาจไมสอดคลอง
กับสภาวการณขึ้นลงของราคาผลผลิตในตลาด ควรกําหนดราคาแบบชวง เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับเอกชนได

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและถือปฏิบตั ิ
ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบและถือปฏิบตั ิ

ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
25 งานประชาสัมพันธ มก.
26

ประธาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนเมษายนและเดือน
พฤษภาคม 2553 จํานวน 390 ขาว
วันจันทรที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณดาน
การศึกษา

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

UH
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ประชุมทราบ

