สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนะนํา อาจารยสุรพล ภัทราคร ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร สืบตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นอับดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและติดอันดับที่ 22 ของเอเชีย และอันดับที่ 229 ของโลก จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยกวา 3,000 แหงทั่วโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ
2553 โดยเว็บไซต Webometrics (Webometrics Ranking of World
Universities) ประเทศสเปน
3. รายงานสรุปการติดตามการกอสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป 2553 จากแหลงงบประมาณตาง ๆ ณ วันที่ 17
กุมภาพันธ 2553 จํานวน 21 รายการ
4. สรุปรายรับรายจายการผลิตรายการโทรทัศน 67 ป มก. เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ 2553 เวลา 21.35 – 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรน
ไนน มีรายรับจากหนวยงานตาง ๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,927,000 บาท
และรายจายทั้งสิ้น 1,050,000 บาท
5. สรุปการหารือรวมระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ
University of Malaya ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ
2553
6. โครงการจัดระเบียบปายประชาสัมพันธภายในวิทยาเขตบางเขน
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร อนุมัติ
ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
และบัณฑิตวิทยาลัย
เปนภาษาสากล แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล แบบ 2.1 และแบบ 2.2
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นพรัตน วชิระ (สถาบันสมทบ)
(หลักสูตรนานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กําแพงแสน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การขออนุมัติเพิ่มแนวปฏิบัติในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1
และ แบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
และบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คณะเกษตร
การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผเู ขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะสังคมศาสตร
คณบดีคณะสังคมศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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สํานักงานกฎหมาย
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คณะมนุษยศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 01001317 พระเจาแผนดิน
กับการเกษตรไทย
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เรื่อง

คณะเศรษฐศาสตร

ขอใหคณะเกษตรนํากลับไปทบทวนความเหมาะสมของชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและ
เคาโครงรายวิชา โดยมีขอเสนอแนะใหแกไขคําผิดขอ 2 ในแบบเสนอขอเปดรายวิชาใหมจาก
คําวา “พระมหาไทย” เปน “พระมหากษัตริยไทย” หรือ “พระเจาแผนดินไทย” ใหสอดคลอง
กับคําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชาและนําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิ ารณาอีกครั้งหนึ่ง

การขออนุมัติเปดรายวิชา 02028482 สารเคมีทางปฐพีวิทยา
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทย
รวมสมัย
ขอเชิญผูบริหารทุกทานเฝารับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงประกอบพิธีเปดอาคารศรีรัศมิ์ คณะสังคมศาสตร
ในวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ คณะสังคมศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01054462 การวิจัยผูบริโภคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 6)
(ระดับบัณฑิต จํานวน 8 คน)
รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่....) พ.ศ. ..........
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
ขอบคุณผูบ ริหารทุกทานที่มีสวนรวมทําใหการจัดแสดงดนตรี
“คีตนนทรี ใตรมพระบารมี” เมื่อวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 30 ป คณะมนุษยศาสตร ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาจางเหมานิสิตที่ปฏิบัติ
หนาที่เปนผูชวยสอนชวยปฏิบัติงานวิจัย และงานวิชาการอืน่ ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบโดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตป 2549 เพื่อใหครอบคลุมหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีผูสําเร็จการศึกษารุนแรก (ไดรับปริญญา) ใน ป พ.ศ. 2549 และใหนํา
เสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
15 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

16
17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร มก.
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กองแผนงาน
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งานประชาสัมพันธ มก.
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คณบดีคณะวนศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ
หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส
รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานฐานะการเงินกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551
- 30 กันยายน 2552)
รายงานผลความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพประจําเดือน มกราคม 2553
จํานวน 337 ขาว (ขาวสั้น 246 เรื่อง และสกูปขาวยาว 91 เรื่อง)
ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
วนศาสตร 72 ป ในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณลานเอนกประสงค คณะวนศาสตร
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อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

