สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

2
3
4

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักบริการคอมพิวเตอร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
1. โครงการพัฒนาชุมชนตัวอยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจํา 4 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. บันทึกชวยจําการจัดทําแบบอาคารปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร
3. สรุปโครงการพัฒนารางรถไฟฟาบังคับดวยวิทยุสําหรับสุนัขทรงเลี้ยงวิ่งออกกําลัง
4. รายงานสรุปการเดินทางไปรวมงานฉลองวันสถาปนาครบรอบ 70 ป ของ Yunnan Agricultural University (YNAU)
5. สรุปการจัดสรรงบประมาณโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปงบประมาณ 2552-2553
6. รายงานการดําเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2551
7. พิธถี วายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอางทองวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง เมื่อวันศุกรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมียอดรวม
เงินทําบุญจากหนวยงานและผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญ จํานวน 2,212,399 บาท
8. สรุปรายงานการกอสรางโครงการ มก.
9. การจัดงาน “เพื่อไทย พนภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร” ระหวางวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ บริเวณวังสวนกุหลาบ
พระราชวังดุสิต และสวนอัมพร
10. หนังสือรายงานแสดงผลการดําเนินงานประจําป “ทุนฉลองสมโภช พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ” วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
11. โครงการจักรยาน KU-GREEN HEALTHY COMMUNITY
12. การจัดกลุมผูใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
13. ขอเชิญสั่งซื้อบัตรอวยพรปใหมดอกไมมงคลชุดพิเศษ “พุทธรักษา” โดยติดตอสอบถามและสั่งซื้อไดที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งหนวยปฏิบัตกิ ารวิจยั วิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (วปส) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักบริการคอมพิวเตอร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
คณะมนุษยศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะสังคมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

9

คณะกรรมการการศึกษา มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการสอบคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษดานวรรณคดีไทยเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) อนุมัติ โดยจะตองไมกระทบตอ
โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2552
จํานวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
อนุมัติ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติ โดยจะตองไมกระทบตอจํานวน
ปการศึกษา 2552 (รับตรง)
รับนิสิตในภาพรวมของคณะ
การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผูมีความสามารถดานการวิจัย การคนควา หรือการสรางสิ่งประดิษฐดีเดนเขาศึกษา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรปรับปรุง
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี
เกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
เปน โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยการเรียนการสอน
จังหวัดลพบุรี
แนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกตเกี่ยวกับขอกําหนดในการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. ขอ 1 “หลักสูตรไมมีการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัตหิ ลักสูตรติดตอกันไมนอยกวา 5 ป หรือ”
และขอ 2 “หลักสูตรไมมีนิสิตสมัครเขาศึกษานับตั้งแตเปดหลักสูตรติดตอกันไมนอยกวา 5 ป หรือ” มีความหมาย
เหมือนกัน ควรปรับเปน “หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 5 ป”
2. ขอ 3 “หลักสูตรไมมีอาจารยประจําหลักสูตรและหรืออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรตามที่เกณฑมาตรฐานฯ
กําหนด” ควรปรับปรุงขอความ เปน “อาจารยประจําหลักสูตรและหรืออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนด”
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําไปพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
และใหความเห็นชอบตอไป
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1. ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 รายวิชา คือ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
- 02714111 ปรัชญาเบื้องตน - 02714121 ตรรกศาสตรเบื้องตน - 02714341 ปรัชญาและศาสนา
2. ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 2 รายวิชา คือ - 02739390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา - 02739490 สหกิจศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 2) จํานวน 67 คน ประกอบดวย
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ดุษฎีบัณฑิต 3 คน มหาบัณฑิต 60 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน)
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
สํานักการกีฬา
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาสมนาคุณอาจารยที่ปรึกษา ผูฝกสอน และผูชวยผูฝกสอนชมรมกีฬา
อนุมัติ
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษของคณะศึกษาศาสตร รวม 16 โครงการ
คณะวนศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานบริการวิชาการ
เห็นชอบและใหนําเสนอ
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประโยชนจากวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 และระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
เพื่อพิจารณา
และสิทธิประโยชนจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551
สํานักงานคณะกรรมการ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน ที่ประชุมทราบ และมอบกองแผนงานตรวจสอบกรณีสวนงานภายในที่ไดจัดตั้งไปแลว
การอุดมศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
กอนประกาศนี้ใชบังคับ เพือ่ รายงานขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นักศึกษาไทยไปฝกงานทีป่ ระเทศฝรั่งเศสถูกจับไปสอบสวน
ที่ประชุมทราบ และหากคณะตองการที่จะสงนิสิตไปฝกงานยังตางประเทศขอใหหารือ
กับมหาวิทยาลัยฯ กอนดําเนินการใด ๆ
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีความเห็นวา เพื่อลดตนทุนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
สรุปความกาวหนาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยทางการกีฬา คณะฯ สามารถรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ในการ
เกษตรศาสตร และ Kangwon National University (KNU)
ดัดแปลงและผลิตอุปกรณทางการกีฬา
สาธารณรัฐเกาหลี
สํานักงบประมาณ
หลักเกณฑและเงือ่ นไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางกอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับผูใหการสนับสนุนการศึกษา
ที่ประชุมทราบ
คณะกรรมการพัฒนา
สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน และมาตรการสงเสริมการดําเนินงาน
การปฏิบัติราชการ มก.
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
งานประชาสัมพันธ มก.
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนสิงหาคม และกันยายน 2551
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