สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทีป่ ระตูระบายน้ําและอาง
เก็บน้ําของกรมชลประทาน
2. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
3. รายงานสรุปการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและฝกงาน
ภาคสนามกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก ระหวางวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2553 – วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
4. สรุปการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
5. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2553 ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2553 จํานวน 7 หนวยงาน รวม 16 รายการ
6. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สรุป
รายละเอียดโครงการ มก.- สอ.มก. ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
7. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ปงบประมาณ 2553
ประจําเดือนเมษายน 2553
8. รายงานผลการประชุมคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจเพื่ออาหาร
พลังงาน และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.
2553

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9. สรุปสาระการประชุมหารือแนวทางการดําเนินการแกปญหาการ
ระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
10. สรุปผลการประชุมจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานการวิจัยพัฒนาและการจัดการทรัพยากรที่ดนิ ระหวางกรมพัฒนา
ที่ดินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2553
11. สรุปผลการดําเนินงานจําหนายหนังสือของศูนยหนังสือใหกับ
โรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 3,4 และ 6,7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
12. สรุปการประชุมหารือการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยชายฝงทะเลอันดามัน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553
13. โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 28 คน
14. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15. การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับจัดตั้งชมรมหรือสมาคมตาง ๆ ของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
16. หนวยงานไดมอบเอกสารใหแกกรรมการ จํานวน 3 รายการ ไดแก
1) รายงานการประเมินผลการจัดงานเกษตรแฟร ประจําป 2553
2) หนังสือการปฐมพยาบาลสุนขั เบื้องตน โดย รองศาสตราจารย
กมลชัย ตรงวาณิชนาม
3) เอกสาร “หองสมุดวันนี”้ ประจําเดือนมิถุนายน ปที่ 1 ฉบับที่ 2
การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมทราบ
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต- อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 6 หลักสูตร

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย
3

4

คณะวนศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวนศาสตร

5

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

6

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

7

คณะสังคมศาสตร

8

คณะเกษตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร กําแพงแสน

9

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การประมง แบบ 2(2) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล แบบ 1(2) และแบบ 2(2)
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรปาไม แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รังสีประยุกตและไอโซโทป แผน ก แบบ ก(2) และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร แบบ 2(2)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปฐมวัยศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข และหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) และ
แผน ข
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุและการผลิตสัตว แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช
(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553

3

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติใชหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 1. อนุมัติใหใชหลักสูตรฯ และใหนาํ เสนอสภาฯ เพือ่ ทราบและใหความเห็นชอบ
วิทยาเขตกําแพงแสน

11

คณะเศรษฐศาสตร

12

14

โครงการวิชาบูรณาการ
วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

15

สํานักทะเบียนและประมวลผล

16

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะมนุษยศาสตร

13

17

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และขออนุมตั ิปรับแกไขอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนฯ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติปรับปรุงรหัสวิชาและชื่อวิชา จํานวน 3 รายวิชา
และเปดรายวิชาใหม จํานวน 5 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิต
มหาวิทยาลัย
การขออนุมัติเพิ่มรายวิชา 01203371 วิศวกรรมขนสง
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 10) ดุษฎีบัณฑิต 23 คน มหาบัณฑิต 803 คน ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 22 คน และระดับบัณฑิต 3,768 คน รวม 4,616 คน
การกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือกในระบบกลาง

2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 2)

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

เห็นชอบในหลักการโดยใหเพิ่มขอความ “เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข” ไวในคุณสมบัติทวั่ ไปของผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยวิธีรับตรง และมอบสํานักทะเบียนและประมวลผลหารือรวมกับ
รองอธิการบดีฝายวิชาการในการจัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร โดยแยกเปน
คุณสมบัติของผูสมัครที่เปนคนไทยและคนตางประเทศ และใหนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
การขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในวิทยาเขตเฉลิมรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอนํากลับไปพิจารณา
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 6 หนวยงาน
ในคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ เนื่องจากภารกิจในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปหลายดาน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบํารุงสาขาวิชาและคาธรรมเนียมรายวิชา อนุมัติ และทีป่ ระชุมไดมีขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการยกเลิกกําหนดอัตรา
สําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาดนตรี และภาควิชานิเทศศาสตรและ คาบํารุงสาขาวิชาและคาธรรมเนียมรายวิชา โดยระบุการจัดเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมระดับ
คณะหรือไม ประธานฯ จึงมอบสํานักงานกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดขอมูลในเรื่อง
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดังกลาวเสนอมหาวิทยาลัยตอไป

4

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
18 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

19

บัณฑิตวิทยาลัย

20

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

21

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

22

ผูอํานวยการ
สํานักบริการคอมพิวเตอร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ ที่ประชุมทราบ และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการดูแลตรวจสอบขอมูลการจัดการศึกษา
ปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิธเี ปดอาคารคณะบริหารธุรกิจ
ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. ใหแกกรรมการทุกทาน
ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญกรรมการทุกทานเขารวมพิธีเปดใชบริการศูนย KITS
(Kasetsart IT Square) แหงที่ 2 ในวันศุกรที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เวลา 09.30 น. ณ ศูนยเรียนรวม 1 โดยจะเปดใหบริการแกนิสิตตั้งแต
วันจันทรถึงวันศุกรนอกเวลาราชการจนถึงเวลา 24.00 น. และสําหรับ
ในวันหยุดจะทดลองดําเนินการเปดใหบริการเฉพาะวันเสารเพียง
วันเดียวกอนจะขยายเวลาเปดใหบริการเต็มรูปแบบทั้งวันเสาร-อาทิตย
ในอนาคต

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