สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. แนะนําผูบริหารใหม ผูชวยศาสตราจารยวันชัย อรุณประภารัตน
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะวนศาสตร สืบตอจาก อาจารยดํารงค ศรีพระราม ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3. การประชุมคณะกรรมการดานวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7
4. รายงานทุนอุดหนุนการศึกษาแกนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552
5. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
จําปาสักตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. สรุปการหารือรวมกับคณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปนุ
ประจําประเทศไทย
7. สรุปการประชุมคณะทํางานบูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหาร
พลังงาน และอุตสาหกรรม
8. โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานใหแกนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9. สรุปรายการการกอสรางจากการสนับสนุนของสหกรณออมทรัพย
ป 2551-2552 ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

3

คณะเกษตร

คณะเกษตร กําแพงแสน
สํานักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. สรุปแผนงานการกอสรางและการดําเนินการดาดคูคลอง
ภายในวิทยาเขตบางเขน
11. เอกสารเผยแพรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เลม
และแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน 1 ฉบับ
12. ความคืบหนาเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01001317 พระเจาแผนดินกับการเกษตรไทย
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
การขออนุมัติปดรายวิชา 02028301 ปฐพีวทิ ยามูลฐาน
การดําเนินการรับตรงนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2553

แนวทางปฏิบตั ิเพือ่ แกไขปญหาการกรอกขอมูลผานระบบออนไลน

2

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติใหคณะที่รับตรงรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2553 พิจารณาเพิ่มเติมจํานวนรับ
ตามความเหมาะสม โดยจํานวนรวมนิสิตใหมจะตองไมมากกวาแผนการรับนิสิต ปการศึกษา
2553 ทั้งนี้ แตละคณะจะตองจัดทําและประกาศเกณฑการคัดเลือกอยางโปรงใสตรวจสอบได
และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
2. อนุมัติในหลักการใหสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานดําเนินการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยใหกบั ทุกคณะของวิทยาเขตบางเขน ในปการศึกษา 2554
เห็นชอบทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหขอสังเกตเพิ่มกรณีการระบุชอื่ อาจารยผสู อนในตารางเรียนเพื่อ
การเปด
รายวิชาผานระบบออนไลนนั้น บางคณะอาจประสบปญหาในการกําหนดรายชื่ออาจารย
ผูสอนในตารางเรียน เนื่องจากการจัดตารางเรียนวิชาพื้นฐานจะสามารถจัดผูสอนไดก็ตอเมื่อ
ทราบจํานวนหมูรายวิชาที่เปดสอนวามีนิสิตลงทะเบียนเรียนในหมูรายวิชาใดบาง หากหมู
รายวิชาใดมีผเู รียนจํานวนมากก็จะตองจัดอาจารยผูสอนเพิ่มเติม หากหมูรายวิชาใดมีผเู รียน
จํานวนนอยจะไมจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การระบุชื่ออาจารยผสู อนในวิชาพื้นฐานจะตอง

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3
(ตอ)

4

5

คณะมนุษยศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

การขออนุมัติโครงการรับสมัครผูมีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
เขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปการศึกษา
2553 โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม)
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01355564 ลีลาภาษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 01119556 การประยุกตแบบจําลองระบบ
หลายตัวแทนทางเศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการทรัพยากร

3

ทําการเรียนการสอนไปแลวประมาณ 2 สัปดาหจึงจะสามารถแจงรายชื่ออาจารยผสู อนได
นอกจากนี้ในสวนของการออกเกรดของอาจารยผสู อนผานระบบออนไลนนั้น เพื่อใหได
ขอมูลครบถวนและสมบูรณ คณะกรรมการการศึกษาควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการ
ลงโทษผูสงเกรดลาชาดวย
อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตร
ตาง ๆ ในวาระที่ 4.3, 4.4 และ 4.7 ดังนี้
1. เนือ่ งจากหลักสูตรของคณะเกษตร (วาระที่ 4.3) คณะเศรษฐศาสตร (วาระที่ 4.4) และ
คณะสังคมศาสตร (วาระที่ 4.7) เปนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
ในป 2553 การเปดสอนในโครงการตาง ๆ ควรคํานึงถึงแผนในการปรับปรุงหลักสูตรทีน่ ํา
มาใชเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร
2. จากขอมูลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะเศรษฐศาสตร ในปจจุบนั รอยละของการไดงานทําตรงตามคุณวุฒิของบัณฑิตนั้นอยูในเกณฑที่
คอนขางต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องจากความเหมาะสมในเรื่องชื่อของหลักสูตร
ที่ระบุเปน “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ไมใช “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” จึงเสนอใหคณะฯ พิจารณา
ความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)

6

คณะศึกษาศาสตร

7

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจํา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

การขออนุมัติใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัตินํารายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ของคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อบรรจุไวในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2553 ของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผเู ขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551

4

ลําดับ
7
(ตอ)

8

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตกําแพงแสน
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

9

คณะกรรมการการศึกษา มก.

10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ 2)
การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขัน้ ตอนการดําเนินงานการขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและขอตัด
แนวปฏิบัตอิ อกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา

5

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม เมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษาดําเนินการตอไป

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
11 คณะศึกษาศาสตร

12

คณะวิทยาศาสตร

13

คณะสัตวแพทยศาสตร

14

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

15

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

16

วิทยาเขตกําแพงแสน

17

กองกิจการนิสิต

18

คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดประชุมสัมมนาอาจารย มก.

19

กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร – การสอน แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01158552 การวัดผลและการประเมินผล
ในการสอนคณิตศาสตร
การขออนุมัติปดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา โดยขอถอนออกจาก
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และปรับปรุงรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คือ รายวิชา 04804342 เปนรายวิชา 04804347 พืชเชิงพาณิชย
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 7)
จํานวน 156 คน
การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การขออนุมัติ “โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา
2553”
การขออนุมัติกําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานดานกิจกรรมนิสิต
การขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 วันศุกรที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
ในหัวขอ “คุณธรรมตองนําปญญาจึงจะพาชาติรอด” เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป
โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวงเงิน 600,000 บาท
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานไหม
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานขาวโพด
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อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ

อนุมัติ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดเสนอแนะในการประชาสัมพันธเพิ่มเติมใหแกผูที่มาเขารวมประชุมสัมมนา
อาจารยทราบเกี่ยวกับการกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการทําแบบ
มคอ. 3 และแบบ มคอ. 4 ตามแนวปฏิบัติในวาระ 4.8 สําหรับผูที่ยังไมไดรับการอบรม
ไดรับทราบขอมูลการจัดอบรมรุนตอไปอีกครั้งหนึ่งดวย
อนุมัติ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
20 วิทยาเขตศรีราชา
21

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

22

คณะสังคมศาสตร

23

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

24

โครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการใชทดี่ ินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ภาคพิเศษ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตศรีราชา

25

26

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

27

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหาร
งานบุคคลสําหรับลูกจางเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเชาพืน้ ที่และแนวทางการดําเนินการ
สําหรับหาบเร แผงลอยและลอเลื่อนที่เขามาจําหนายสินคาในพื้นที่
ที่ราชพัสดุหรือทีด่ ินในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความขัดแยง ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมรายวิชาการฝกปฏิบัติงาน
บนเรือ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา
แผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต
และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มตี อสังคม
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เห็นชอบและใหนําเสนอสภฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาปรับปรุงในประเด็นความรู
และทักษะในการใชภาษาตางประเทศของนิสิต โดยอาจพิจารณาจัดตัง้ หนวยงานรับผิดชอบ
การใหบริการดานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงโดยเฉพาะวิชาพืน้ ฐาน เพื่อชวย
ลดภาระงานสอนของอาจารยประจําซึ่งปจจุบันมีจาํ นวนอาจารยไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และอาจเสริมแนวทางในการพิจารณาใหหนวยงานเอกชนทางดานสถาบันสอนภาษาทีม่ ี
ชื่อเสียงมาจัดตั้งเพื่อใหบริการแกนิสิตภายในบริเวณมหาวิทยาลัยดวยสวนหนึ่ง
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาและหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในขอคิดเห็นดังกลาว
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบกองแผนงานพิจารณาความเปนไปไดในการติดตาม
ประเมินทุก 1 - 2 ป

27
(ตอ)

28
29

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ซึ่งเดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัย เพือ่ เจรจาความรวมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดังนี้
ราชอาณาจักรภูฏาน , AVRDC’s Asian Regional Center (ARC) ,
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนุ ประจําประเทศไทย , University of
Marketing and Distribution Sciences (UMDS) ประเทศญี่ปนุ ,
Tottori University , Nara Institute of Science and Technology
(NAIST) ประเทศญี่ปุน , Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชน
จีน
ที่ประชุมทราบ
การจัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี” วันศุกรที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ป
การจัดงานมุทิตาจิต “เพชรนนทรี” “เกษตรศาสตรปราดเปรื่อง”
รุนที่ 8 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 น. ณ หองวิภาวดี
บอลลูม C โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว โดยการ
แสดงมุทิตาจิต “เพชรนนทรี” แด ศาสตราจารยระพี สาคริก และ
ดร.กนิษฐา กาญจนจารี พรอมทั้งการเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร
ปราดเปรือ่ ง” รุนที่ 8 จํานวน 12 ราย
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

29
(ตอ)

30

งานประชาสัมพันธ มก.

31

กองคลัง

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การหมุนวงลอรางวัลสลากกาชาด ประจําป 2553 ในวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. ณ ซุมออกรานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริเวณสวนอัมพร
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553
จํานวน 224 ขาว
รายงานสรุปรายไดและรายจายงานเกษตรแฟร ประจําป 2553
โดยสรุปรายไดมากกวารายจายตามยอดเงินคงเหลือตามบัญชี
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 จํานวนทัง้ สิ้น 12,031,972.32 บาท

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

9

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานในอนาคตอาจขยายการติดตั้ง
เต็นทปรับอากาศในการออกรานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูเขาชมซื้อสินคาไดใหความสนใจ
เปนจํานวนมาก ทัง้ นี้ การพิจารณาบริหารจัดการใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสินคา
เนื่องจากสินคาบางประเภทอาจมีขอจํากัด เชน สัตวเลี้ยงหรือตนไม เปนตน

