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รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รานสหกรณเกษตรศาสตร จํากัด
คณะศึกษาศาสตร
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คณะเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยกัญจนา ธีระกุล ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีบัณฑิต
ที่ประชุมทราบ
วิทยาลัยสืบตอจาก รองศาสตราจารยวินัย อาจคงหาญ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. สรุปงบประมาณแผนดินทีไ่ ดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3. สรุปจํานวนผูเขาชมนิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551”
4. สรุปจํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรีที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2551
การปรับปรุงประมาณการรับนิสิตเขาใหมประจําปการศึกษา 2551-2554
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
รานสหกรณเกษตรศาสตร จํากัด ขออนุมัติใชอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1. เห็นชอบโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการเปดสอนเปน ภาคปลาย
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ปการศึกษา 2551 ตามที่คณะศึกษาศาสตรเสนอและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
1. เห็นชอบโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหเปลี่ยนแปลงกําหนดการเปดสอนเปนภาคปลาย ปการศึกษา
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
2551 ตามที่คณบดีคณะเกษตรเสนอและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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คณะวิทยาศาสตร

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 008431 ไสเดือนฝอยศัตรูพืช และขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม 3 รายวิชา ดังนี้ อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
- 008473 การจัดการโรคพืชในโรงเรือน - 008474 ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช
- 008485 สารควบคุมศัตรูพชื และเทคโนโลยีการวิเคราะหพิษตกคาง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรอนุมัติ
ปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 416582 อนุกรมวิธานเชิงโมเลกุล
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 หลักสูตร อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาแลวมีความเห็นวาทั้งสองวิชามีเนือ้ หาคอนขางออน โดยคณะตองการเปดใหกับนิสิต
ที่ไมไดจบสาขาวิศวกรรมศาสตรเรียน หากระบุทั้งสองวิชาเปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ดังนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม นิสิตที่จบสาขาวิศวกรรมศาสตรสามารถลงเรียนทั้งสองวิชานี้ได
- 220514 วิศวกรรมเครื่องกลประยุกต
สําหรับเทคโนโลยีการผลิต
จึงมีมติใหเพิ่มแนวปฏิบัติขอ 20 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
- 220515 วิศวกรรมไฟฟาประยุกต
อุตสาหกรรม หรือใหแกไขรหัสวิชา
สําหรับเทคโนโลยีการผลิต
คณะฯ ไดพิจารณาแลวเสนอขอเพิ่มแนวปฏิบัติขอ 20 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีขอความดังนี้
“ขอ 20 สําหรับนิสิตที่มิไดสําเร็จการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 220514 และ 220515
โดยใหนับหนวยกิต แตไมปรากฏในโครงสรางหลักสูตรเพิ่มเติมจากขอกําหนดเดิมและนํามาคิดเกรดเฉลีย่ ”
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การใชที่ดนิ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
1. ตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดไววานิสิตปริญญาตรีที่ไดเรียนรายวิชาและไดรับอนุมัติปริญญาไปแลว ไมสามารถ
นํารายวิชานั้นมาเทียบโอนหนวยกิตในระดับปริญญาโทได
2. หลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่เปนหลักสูตร 5 ป มีรายวิชาเรียนเปนเลข 5xx เชน รายวิชา 579 สัมมนา และ
รายวิชา 599 วิทยานิพนธ ซึ่งเหมือนปริญญาโทแตไมใชรายวิชาในระดับปริญญาโท ซึ่งแตกตางจากคณะอื่น กรณีนี้จะมีปญหา
หากนิสิตศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพราะรายวิชาไปซอนกับวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธของปริญญาโท
3. การใหนิสิตระดับปริญญาตรีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
นั้น ถาเปนรายวิชาเลือกเลข 5xx จะตองไมใชวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใหนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะสถาปตยกรรมศาสตรในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรภูมสิ ถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เรียนรายวิชาซึ่งเปนวิชาเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปดสอน
โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรได ทั้งนี้ รายวิชาที่เรียนจะตองไมใชวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาโท
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา คือ
- 052592 สถิติประยุกตสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการอาหาร
- 054559 การพัฒนาอาหารสัตวอัดรีด
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อนุมัติ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 556612 มุมทัศนของการใชที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบ
และใหความเห็นชอบ
ขออนุญาตใหนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เรียนรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ประธานฯ ไดแจงใหทราบเพิม่ เติมวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2551 ระหวางวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รวม 4 วัน และในวันจันทรที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จะมีการประชุมคณบดีวาระพิเศษ
หลังการประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการอนุมัตปิ ริญญาแกนิสิตดวย
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต ขออนุมตั ิการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิทที่ ําหนาทีใ่ นการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 และกําหนดอัตรา
เงินชวยเหลือนิสิตผูประสบอุบัติเหตุ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 10)
รวม 1,441 คน ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 873 คน
(ดุษฎีบัณฑิต 21 คน , มหาบัณฑิต 842 คน , ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10 คน) ระดับบัณฑิต จํานวน 568 คน
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
14 สํานักบริการคอมพิวเตอร
15

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

16

สํานักงาน ก.พ.ร.

17

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ มก.
คณะกรรมการนโยบายพัฒนา
บุคลากร มก.

18

19
20
21
22
23

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
สํานักการกีฬา
งานประชาสัมพันธ
กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รางระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
การแตงกายที่ไมเหมาะสมของนิสิตนักศึกษา
การนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการจัดสรรเงินรางวัลประจําป พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน

อนุมัติระเบียบ ขอปฏิบัติ และขอตกลงตามเสนอ

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ป พ.ศ. 2551-2554 มีประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นการพัฒนาบุคลากรใหมทกุ สายงาน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกร
4. ยุทธศาสตรที่ 4 ประเด็นการพัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติใหเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
5. ยุทธศาสตรที่ 5 ประเด็นการพัฒนาระบบอาจารยพี่เลี้ยง
ผลการเจรจาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผูแทนจากรัฐอิสราเอล
สรุปวาระการประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2551
สรุปผลการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 “นเรศวรเกมส”
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนเมษายน 2551 รวมจํานวน 114 ขาว
รายงานสรุปรายรับจริง - รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ประกอบดวย งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน โดยมีรายรับจริง 6,786.1 ลานบาท
รายจายจริง 5,800.4 ลานบาท และรายไดสุทธิ 3,070 ลานบาท

ที่ประชุมทราบ

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