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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการคัดเลือกบริษัท
ที่จะดําเนินการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยฯ
วิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญกรรมการทุกทานรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเปนเกียรติและเปนกําลังใจแกผูนําชือ่ เสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 18.30 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม B โรงแรมโซฟเทล เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว
2. คณะวิศวกรรมศาสตรมอบเอกสารเนื่องในวาระครบรอบ 70 ป แหงการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร
3. ชมรมมก. อาวุโส มอบหนังสือ “สืบสานทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน”
4. ขอเชิญกรรมการทุกทานรวมงานโครงการหลวง 39 เริ่มตั้งแตวันที่ 7 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
5. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ชี้แจงใหที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2552
สรุปภาระหนี้โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา

ที่ประชุมทราบ

ขออนุมตั ิโครงการจัดตั้งศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ
อนุมัติ
อนุมัติใหแกไขและจัดทํารายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดโครงการฯ ใหมทั้ง 2 ฉบับตามที่เสนอ
รายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดโครงการจัดหาทีพ่ ักอาศัย
ของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยมอบคณะกรรมการคัดเลือกบริษัททีจ่ ะดําเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฯ ดําเนินการ
โดยใชหลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ขออนุมตั ิกอสรางอนุสาวรียหมอมหลวงชูชาติ กําภู
อนุมัติ และขอใหวิทยาเขตกําแพงแสนนําสงเอกสารยืนยันสถานทีแ่ ละงบประมาณที่ใชในการ
กอสรางอนุสาวรียหมอมหลวงชูชาติ กําภู มายังฝายเลขานุการที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง
ขออนุมตั ิโครงการงานเกษตรกําแพงแสน อนุมัติและเนือ่ งจากปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ไดมีความรวมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐอิสราเอลโดยเฉพาะในเรื่อง
ประจําป 2551 และขออนุมัติงบประมาณ ระบบใหน้ําดานการเกษตร จึงขอใหวิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณาสนับสนุนพืน้ ที่สวนหนึ่งสําหรับการจัดแสดงผลงาน
ทางวิชาการของสาธารณรัฐอิสราเอล โดยใหประสานงานรวมกับรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
รายจายในการจัดงานฯ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
5
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47
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คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนา
กองกิจการนิสิต
ที่ประชุมผูชวยอธิการบดี
ฝายวิชาการ
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ฝายวิชาการของ มก.
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คณะสังคมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัตอิ ัตราคาลงทะเบียนสําหรับผูเสนอผลงานและผูเขารวมประชุมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 และอนุมตั ิหลักการ
คาใชจายในการจัดประชุมทางวิชาการ โดยใหถัวเฉลี่ยทุกรายการ ในวงเงิน 3,200,000 บาท (สามลานสองแสนบาทถวน)
ตามที่เสนอในขอ 2 และ 3 สําหรับการขออนุมัติโครงการโดยขอความเห็นในการกําหนดวันจัดงาน 2 แนวทางนั้น ทีป่ ระชุมฯ
ขอใหนํากลับไปทบทวนการจัดงานฯ ในระหวางวันที่ 26 - 29 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยให ผอู ํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลเสนอขอมูลรายละเอียดการใชอาคารศูนยเรียนรวม 4 และอาคารศูนยเรียนรวม 3 เพื่อไมใหกระทบการเรียนการสอน
และนําเสนอที่ประชุมคณบดีเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ขออนุมตั ิโควตารับนักเรียนโครงการเรียนลวงหนาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับเงินบํารุงกิจกรรมนิสติ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากหมวดรายจายอื่น เปนหมวดอุดหนุนทั่วไป
เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ดังนี้
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
1. ขอใหทุกคณะ/วิทยาลัยประชุมชีแ้ จงใหภาควิชาในสังกัดเขมงวดเรื่องการประเมินการสอนของอาจารยและใหอาจารยผสู อน
ผลการประเมินการสอน
นําขอคิดเห็นทีไ่ ดรับจากการประเมินโดยนิสิตมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ
ของอาจารยโดยนิสิต
2. ขอใหกรรมการวิชาการของแตละคณะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยรวมถึงแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา และใหภาควิชาติดประกาศใหนิสิตไดรับทราบการปรับปรุง
การเรียนการสอนจากผลการประเมินในทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ขอใหทุกคณะ/วิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และรายงานใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบผลการดําเนินการ
ดังกลาวดวย
เห็นชอบใหกําหนดเปนขอปฏิบตั ทิ ี่ชัดเจนโดยใหอาจารยผูสอนตองคุมสอบในวิชาทีส่ อนหรือตองเปนสวนหนึ่งในการคุมสอบ
ปญหาอุปสรรคและแนวทาง
และใหคณะที่รับบริการในวิชาบริการกลางตองจัดอาจารยมาคุมสอบในวิชานัน้ ดวย สําหรับปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับขอสอบ
ปรับปรุงแกไขการสอบไล
ไมสมบูรณถูกตอง ขอสอบไมไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมและการไมจัดสงขอสอบตามกําหนดระยะเวลานัน้ หากมีการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตรวจพบใหแจงคณะตนสังกัดใหพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข
ทั้งนี้ เพือ่ ใหการปรับปรุงการดําเนินการสอบไลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหสํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาจัดทํารางประกาศขอปฏิบัติในการดําเนินการสอบไลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีมาตรการในกรณีทไี่ มปฏิบตั ิตามนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครัง้ หนึ่งตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการ
1. เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เปนโครงการปริญญาโท
และปรับแกไขประกาศฯ
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
ขออนุมตั ิโครงการจัดการประชุม
ทางวิชาการ และหลักการคาใชจาย
ในการจัดประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 47
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คณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะประมง

14

คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะเกษตร กําแพงแสน
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คณะศึกษาศาสตร
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
คณะกรรมการพัฒนาโครงการ
สหกิจศึกษา มก.
คณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตกําแพงแสน
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อ
โครงการดังกลาวแลว
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
เกษตรศาสตร เพื่อพิจารณา
แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
อนุมัติโดยกําหนดใหใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และใหตรวจสอบ
ขออนุมตั ิปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ รหัสรายวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพชื สวนใหถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
การปรับปรุงรายวิชา จํานวน 3 รายวิชาคือ - 252211 มีนวิทยา
- 252212 ปฏิบัติการมีนวิทยา อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- 252331 อนุกรมวิธานของปลา
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 213525 การเสื่อมของพอลิเมอร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิยกเลิกระเบียบวาดวยหลักเกณฑการสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย ของคณะวิศวกรรมศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 036321 การสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และปรับปรุงรายวิชา 032342 การพัฒนา- อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทรัพยากรมนุษยในชุมชนเกษตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารงานของศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุดของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนและคาใชจายในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และประกาศฯ อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาของโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ภาคพิเศษ

10
(ตอ)

19

เรื่อง

สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด
กพร. มก.
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

ขออนุมตั ิใชที่ดนิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อกอสรางสนามกีฬา เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
จังหวัดนครปฐม
สรุปเรื่องอาคารสหกรณออมทรัพย (สอ.มก.) 36 ป (KU HOME)
ที่ประชุมทราบ
สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 ในรอบ 9 เดือน
โครงการความรวมมือระหวาง KU กับ BGU และเครือ ISROTEL

3

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
23 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
24

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรหรือใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ
ผลคะแนนสูงสุด คะแนนต่าํ สุด และจํานวนรับแอดมิชชัน ป 2551

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

4

ที่ประชุมทราบ

