สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธานฯ
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วิทยาเขตกําแพงแสน
โรงเรียนสาธิตแหง มก.
วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กองการเจาหนาที่
และคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป ที่ประชุมทราบ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และพลเรือเอก สุพิทย อํานวย ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตัง้ แตวันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
2. การเปนเจาภาพจัดประชุมทางวิชาการ 3. มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการออกคายของนิสิตใหมีการดําเนินโครงการรวมกัน
4. การจัดสรรอัตรากําลัง 5. โครงการนําจักรยานกลับคืนสูวิทยาเขตบางเขน 6. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2551
7. โครงการความรวมมือเพือ่ จัดสรางอุปกรณสื่อสารยาน Ka-Band สําหรับดาวเทียมอเนกประสงค ขนาดเล็ก SMMS
8. จํานวนนิสิตเรียนดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไมรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา)
9. การจัดบรรยายพิเศษในหัวขอ “บอกเลาเรื่องราว มก. จากคุณพอระพี” 10. อาคารคัดบรรจุผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวงแหงใหม
11. การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน มก.
โครงการกอสรางอาคารหอพักนิสติ และบุคลากร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใชหลักการกองทุนรวม
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อสังหาริมทรัพย
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และใหนําคาใชจายทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจัดเปนทุนการศึกษาเพิ่มเติม สวนการให
ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายทางการศึกษา
การสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองฯ ควรสนับสนุนในสวนที่เปนกิจกรรมพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาระบบภาระงานในฐานะอาจารยผูสอน
เห็นชอบในหลักการและใหคณะกรรมการจางพัฒนาระบบฯ ตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัย
และงานบริการวิชาการใหสมบูรณกอนออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ขออนุมตั ิตั้งชื่อถนนภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ถนนวิโรจอิ่มพิทักษ)
อนุมัติ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ขอบังคับวาดวยครุยประจําตําแหน งคณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
สถาบันคนควาและพัฒนา
5
ผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะมนุษยศาสตร
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กองคลัง
สภาขาราชการ มก.
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คณะเกษตร
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คณะเกษตร กําแพงแสน
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อพิจารณา
จากเดิม 8 ฝาย เหลือ 4 ฝายไดแก  ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ฝายนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีชวี ภาพ ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ และสํานักงานเลขานุการ
อนุมัติและเพือ่ ใหทุกหนวยงานสามารถนําไปถือปฏิบตั ิไดในแนวทางเดียวกัน
ขออนุมตั ิการจายเงินคายานพาหนะใหแกที่ปรึกษา
ประธานฯ จึงมอบใหสํานักงานกฎหมายรางระเบียบกลางสําหรับการจายเงินคายานพาหนะใหแก
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกของสถาบันคนควา
ที่ปรึกษาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสราง ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหยายสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศไปอยูที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และเปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ เปน
ภาควิชาบรรณารักษ
“ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร” (Department of Communication Arts and Information Science)
และภาควิชาศิลปนิเทศ
2. เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาศิลปนิเทศ” เปน “ภาควิชาดนตรี” (Department of Music) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร
เกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 3 รายวิชาคือ - 362101 ภาษาจีน I - 362102 ภาษาจีน II
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
- 362201 ภาษาจีน III
2. ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาคือ - 362202 ภาษาจีน IV - 362301 ภาษาจีน V
ขออนุมตั ิหลักการคาใชจายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2551
อนุมัติ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยประธานฯ ขอใหคณะฯ นําเรื่องนี้กลับไปพิจารณาใหขอคิดเห็นและ
แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
ของบุคลากร กรณีการปรับขึ้นอัตราคาใชจายทางการ แนวทางในการดําเนินการ ทั้งนี้ มอบฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดีนาํ ขอสรุปมาพิจารณาในการประชุม
ศึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณบดีครั้งตอไป และขอใหสภาขาราชการ มก. นําขอเสนอไปพิจารณาแนวทางการหารายไดดวย
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา โดยมีขอสังเกตวา เนื่องจากเปน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
หลักสูตรเฉพาะดานวิทยาศาสตรและโภชนาการ ซึ่งมุงเนนการผลิตบัณฑิตแกภาคอุตสาหกรรม จึงควร
พิจารณาเพิ่มจํานวนอาจารยประจําเพื่อพัฒนาใหหลักสูตรมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาสัตวบาล อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
การเทียบการศึกษาใหเทียบเทาระดับปริญญาตรีตาม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงเห็นสมควรสนับสนุนใหเห็นชอบในหลักการการเทียการศึกษาและประสบการณ
โครงการความรวมมือ MOU กับราชอาณาจักรภูฏาน ใหเทากับระดับปริญญาตรี และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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กองแผนงาน
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะวนศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร

17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 12) จํานวน 5,757 คน
ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,567 คน (ดุษฎีบัณฑิต 52 คน , มหาบัณฑิต 1,515 คน) เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ระดับบัณฑิต จํานวน 4,178 คน
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2552
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1. เห็นชอบโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
ขออนุมตั ิอัตราคาใชจายทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อนุมัติ
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม ภาคพิเศษ
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 305421 การใชประโยชนวนผลิตภัณฑ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
อนุมัติและใหนําเสนอสภาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 หลักสูตรดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
เพื่อรับทราบและ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2551
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551 ยอนหลัง
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา คือ - 054461 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง
- 054561 ไฮโดรคอลลอยดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
18 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

19

24

โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
สํานักหอสมุด
กองการเจาหนาที่
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

25

กองกิจการนิสิต

26

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

20
21
22
23

27
28

กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดสีประจําคณะและสีพูประจําชุดครุย ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพิจารณา
1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ใชสีแดงเลือดหมู เหมือนคณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ใชสีฟา เหมือนคณะบริหารธุรกิจ
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใชสีเขียวใบขาว
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินบางประเภทจากเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุดของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิการจายคาจางระหวางลาของลูกจางชั่วคราวเงินรายได
ขออนุมตั ิคาตอบแทนผูจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษา จุฬาภรณ (ศร.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ในสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวนนิสิตที่ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยคูสัญญา ณ ประเทศไตหวันของ อธิการบดี พรอมคณะ ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ และ ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
การศึกษาดูงานเกีย่ วกับการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับทุนการศึกษาดาน Hospitality and Tourism กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศอิสราเอล
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 4 หนวยงาน
ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน

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

