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คณะกรรมการพิจารณาภาพ
เครื่องหมายราชการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เห็นชอบและใหนาํ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิยุบเลิกสํานักงานบริการวิชาการ
เห็นชอบในหลักการยุบรวมหนวยงาน และมีขอเสนอแนะใหพิจารณาปรับเปลี่ยนประเด็นตาง ๆ
ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ.) แลวนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
ศูนยความรวมมือ มก.-ธกส. เพื่อการวิจัยและพัฒนา
1.ควรเปนการยุบศูนยพฒ
ั นาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชนและศูนยความรวมมือ มก.-ธกส.
และจัดตั้งสํานักงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพือ่ โอนงานและทรัพยากรมารวมกับสํานักงานบริการวิชาการ ซึง่ เปนภารกิจ
หลักที่ดาํ เนินการอยูแลวและจะไมกระทบตอผูอาํ นวยการสํานักงานซึง่ จะยังปฏิบัติหนาที่ไดตอ ไป
2.ควรกําหนดชือ่ หนวยงานและภารกิจที่ไมซ้ําซอนกับสํานักสงเสริมและฝกอบรมและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. โดยอาจเนนในเชิงธุรกิจเพื่อความชัดเจน
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการกําหนดภาพเครื่องหมายราชการสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2550

อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2550 ใหปรับแกความในขอ 8 ของรางระเบียบ
ฯ เปน “ขอ 8 ใหมคี ณะกรรมการ ซึง่ แตงตั้งโดยรองอธิการบดีประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอ ย
กวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน ........”
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1.เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ
และจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ
2.อนุมัติใหแยกงานบริการวิชาการและวิจัยไปจัดตั้งเปนศูนยเฉพาะทางดานสถาปตยกรรมศาสตร โดยใชชื่อวา “ศูนย
วิจัยและบริการวิชาการสถาปตยกรรมศาสตร” เปนหนวยงานภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไมมีการแบง
สวนงาน และเพือ่ ใหการตั้งชื่อหนวยงานสามารถสื่อความหมายไดชดั เจนและเหมาะสม ประธานฯ มอบรอง
อธิการบดีฝายอํานวยการ หารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝา ยบริการวิชาการ หัวหนาสํานักงาน
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กองบริการการศึกษา
บัณฑิตศึกษาสถาน
วิทยาเขตศรีราชา
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คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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กองกิจการนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตลพบุรี
คณะกรรมการการศึกษา มก.
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กองบริการการศึกษา
คณะเกษตร

อธิการบดี และผูอ ํานวยการสํานักงานกฎหมาย เพื่อกําหนดนิยามคําวา หนวยปฏิบัติการพิเศษ (Special Unit-SU)
หนวยปฏิบัติการวิจัย (Special Research Unit-SRU) และศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence-COE)
ขออนุมตั ิปรับปรุงการแบงสวนราชการกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี บางเขน
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ บัณฑิตศึกษาสถาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวา ภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยตามแนววิเคราะหโครงการในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) หมายถึงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
มีหนาที่หลักทางดานประสานงานและใหความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา และอาจจัดหลักสูตรสหสาขาวิชา ตลอดจนทําหนาที่จัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
และแสวงหาทุนจากแหลงอืน่ ๆ นอกจากงบประมาณแผนดินเพื่อสงเสริมการวิจัย โดยมีเกณฑในการพิจารณาจัดตั้ง
คือ จะตองมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 6 หลักสูตร กระจายอยูในคณะตาง ๆ ไมนอยกวา
3 คณะ และดําเนินการมาแลวไมนอ ยกวา 3 ป มีความพรอมหรือมีแผนการเตรียมความพรอมดานบุคลากร อาคาร
สถานที่ และทรัพยากรอื่น ๆ สวนภารกิจของบัณฑิตศึกษาสถาน ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ทีป่ ระชุมฯ จึงเห็นชอบใหชื่อ “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา” และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณาเปลี่ยนชื่อบัณฑิตศึกษาสถาน เปน “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา” และเปลี่ยนชื่อ “งาน
บริการวิชาการ” เปน “งานวิจัยและบริการวิชาการ”
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝงตัวเพือ่ การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน สําหรับอาจารยชาวตางประเทศ
อนุมัติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท อนุมัติ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี (ฉบับที่ 2)
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเด็นการบริหารหลักสูตร อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีหลักสูตรทั่วไปที่ไมไดสังกัดคณะขอใหหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตรเปนผูออกประกาศ
สรุปการสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม เปนวิชาเฉพาะเลือก และวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ - 015411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคการเกษตร 3(3-0) หนวยกิต
- 015412 วิสัยทัศนเพือ่ การพัฒนาระบบเกษตร 3(3-0) หนวยกิต
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คณะเกษตร กําแพงแสน
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(ตอ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม 032442 การฝกอบรมเพือ่ การพัฒนาองคกรและชุมชนเกษตร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร และขออนุมัติ
ปรับปรุงรายวิชา 032492 การจัดการเชิงระบบเพือ่ พัฒนาการเกษตร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม 054558 ตัวตานออกซิเดชันสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา เปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จํานวน 4 รายวิชา
ขอหารือกรณีการเสนอขออนุมัติ
ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายและแสดงขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
เปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา
- โดยปกติเมือ่ สภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลว ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะทํา
และปรับโครงสรางการแบงสวนภายใน
หนังสือแจงใหคณะฯ ทราบ เมื่อคณะฯ รับทราบมติก็ทําหนังสือแจงผูเ กี่ยวของ หรือดําเนินการตามมติ และกรณีนี้หาก
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และ
คณะฯ ประสงคจะเขาชี้แจงก็สามารถแสดงความจํานงขอชี้แจงในสภามหาวิทยาลัยฯ ได
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
- กรณีที่เปนเรื่องเรงดวนในทางปฏิบัติไมควรตองรอใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอน ควรแจงมติใหหนวยงาน
เจาของเรื่องทราบโดยเร็ว
ครั้งที่ 7/2550 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม
- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปประเด็นแจงใหที่ประชุมคณบดีไดรับทราบ
พ.ศ. 2550 มีมติใหคณะฯ นํากลับไป
ทั้งนี้ ผศ.มยุรี เทศผล ผูชว ยเลขานุการที่ประชุมคณบดี ไดชี้แจงวา ในกรณีวาระของคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน นั้น
ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนชือ่ คณะนั้น
กรณีนี้มีขั้นตอนทีจ่ ะใหคณะฯ ดําเนินการ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ยังไมไดแจงมติใหคณะฯ ดําเนินการใด ๆ เนื่องจากในการประชุมมีการอภิปรายอยาง
อยางไร เนือ่ งจากคณะฯ ยังไมไดรบั ทราบ กวางขวางจึงตองรอใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอน เพื่อความถูกตองของมติทปี่ ระชุม ที่ผานมาฝายเลขานุการ
ขอมูลใด ๆ และไมมีโอกาสชี้แจง
สภามหาวิทยาลัยฯ เคยมีการแจงมติไปกอนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุมเพือ่ ใหเกิดความรวดเร็วในการ
รายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการแตเมื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมแลวจะมีการแกไขขอความไมตรงกับทีไ่ ดแจงมติไปกอนลวงหนา
ซึ่งตองแกไขใหมอีกครั้ง
สําหรับการเชิญหนวยงานเจาของเรื่องเขาชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยฯ นัน้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเคย
ดําเนินการมาแลว แตเนื่องจากในการประชุมที่ผานมาในบางวาระมีการอภิปรายคอนขางมากทําใหผูมาชีแ้ จงตอง
เสียเวลาในการรอชี้แจง จึงไดยกเลิกการเชิญหนวยงานเจาของเรื่องเขาชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยฯ ยกเวนกรณี
การพิจารณาหลักสูตรใหม การเปดสอนโครงการภาคพิเศษ และการจัดตั้งหนวยงานใหม ซึ่งยังมีการเชิญหนวยงาน
เจาของเรื่องมาชี้แจงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ไดมขี อเสนอแนะวาในการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ขอใหที่ประชุมคณบดีเขมงวดในการพิจารณากลัน่ กรองดวยความรอบคอบและละเอียด
ถี่ถวนกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยฯ ใชเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดวยความ
รวดเร็ว
การนี้ ทีป่ ระชุมฯ จึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นวาระที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ในการพิจารณาใหไดมติทชี่ ัดเจน ควรดําเนินการดังนี้
- ขอใหเชิญผูเกี่ยวของมาชี้แจงรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยฯ
- หากหนวยงานเจาของเรื่องประสงคจะเขาชี้แจงใหทําเรื่องเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
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ขออนุมตั ิคงรายวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส จํานวน 5 รายวิชาดังนี้
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
- 374211 ประวัตวิ รรณคดีฝรั่งเศส I
- 374311 ประวัตวิ รรณคดีฝรั่งเศส II
และใหความเห็นชอบ
- 374321 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18
- 374422 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19
- 374423 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20
สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือดานอุดมศึกษากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประชุมรับทราบ
สรุปขอมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2007
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