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สํานักงานกฎหมาย
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กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
สถาบันขงจื๊อ มก.
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( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. สรุปงบประมาณจัดสรรใหแกหนวยงานในโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ ที่ประชุมรับทราบ
สูความเปนเลิศ (Focus) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวนรวมทั้งสิ้น 77,720,500 บาท
2. ความเชือ่ มโยงของแผนตาง ๆ ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับมหาวิทยาลัย และความเชือ่ มโยง
ของแผนและการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3. กําหนดใหนิสติ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548
4. การบริหารกองทุนพัฒนานิสิต ประจําปการศึกษา 2550 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549-31 สิงหาคม 2550
5. การตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากกองคลังของหนวยงานคงเหลือประจําไตรมาส 1,2,3,4
ขออนุมตั ิยกฐานะและขอเปลี่ยนชือ่ สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิงบประมาณคาใชจายงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2550
อนุมัติ
การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
อนุมัติใหปรับอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราวเงินรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 ของคาจางเดิม ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม
เงินรายได
พ.ศ. 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ ไมรวมถึงหนวยงานหรือโครงการที่มีระเบียบหรือประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ
ขออนุมตั ิหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทน อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตเกี่ยวกับคาตอบแทนพนักงานขับรถยนตกรณีเดินทางไปราชการตางจังหวัด ควรจาย
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหลักเกณฑทนี่ ําเสนอในวาระนี้
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ มอบผูอ ํานวยการสํานักงานกฎหมาย ตรวจสอบและนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีตอไป
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาจอดรถบริเวณลานจอดรถ อาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
โครงการศึกษานานาชาติ
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โรงเรียนสาธิตแหง มก.
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คณะมนุษยศาสตร

10

คณะสังคมศาสตร

11

คณะประมง

12

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

13

กองบริการการศึกษา

14

คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ที่ประชุมไดพิจารณา โดยไดมีการอภิปรายและมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ดังนี้
ในการบริหารโครงการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิต
1.เพือ่ ประโยชนสูงสุดของทางราชการหรือโครงการฯ ควรกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร (ฉบับที่ 2)
ไวท่ี 40 บาท และกําหนดการจายคาจางเปนเงินบาท โดยใชคํากํากับ เชน ไมเกิน ไมนอ ย
กวา หรือคําอื่น ๆ ที่เหมาะสม
2.การกําหนดการจายคาจางอาจกําหนดเปนเงินบาทและเงินดอลลาร โดยใหมีการพิจารณา
เปนรายปวาตองการรับคาจางเปนเงินบาทหรือเงินดอลลาร
ประธานฯ จึงขอใหคณะศึกษาศาสตรนํากลับไปพิจารณาทบทวน โดยใหรวมพิจารณาใน
สวนของโครงการการศึกษาพหุภาษา แลวนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาตอไป
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
อนุมัติ ทั้งนี้ จํานวนรับรวมทุกประเภทจะตองไมเกินจากแผนซึ่งไดรับอนุมัตไิ วแลว และประธานฯ ไดให
ตอพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต คณะประมง
ขอสังเกตวา เนื่องจากนักเรียนที่มาจากสถาบันศึกษาปอเนาะจะประสบปญหาในวิชาทางดานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะฯ ควรเตรียมความพรอมใหกบั นักเรียนและควรหารือกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการรับสมัครผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แบบ 2.2
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอรมและขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะศึกษาศาสตร คณะเกษตร
คณะประมง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวม 6 หลักสูตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
1. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 422112 โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชาจาก สถิติเบื้องตนทางวิทยาศาสตรการแพทย
และใหความเห็นชอบ
เปน ความนาจะเปนและสถิตปิ ระยุกต 3(3-0) หนวยกิต และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ซึ่งรายวิชาที่ขอ
ปรับปรุงเปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
2. ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชาคือ
- 418528 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และเปนวิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ลําดับ
14
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

15

คณะสัตวแพทยศาสตร

16

คณะบริหารธุรกิจ

17

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

18

คณะเกษตร

19

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง
- 403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 1(0-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรและเปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- 403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และเปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1. ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 4 รายวิชาคือ
- 504514 พยาธิวทิ ยาวินิจฉัยในสัตวเลี้ยง 2(1-2) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- 504683 คลินกิ ปฏิบัติเฉพาะทางเซลลวทิ ยาวินิจฉัยในสัตวเล็ก 3(0-6) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
- 510211 สัตวแพทยสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิต 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- 502574 เทคนิคการศึกษาสัตวปา สําหรับสัตวแพทย 2(1-2) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 1 รายวิชาคือ 503571 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในสุกร 2(2-0)
หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1. ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา 999141 มนุษยกับสังคม ไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- 134412 การพยากรณการขาย 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
-134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3. ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 131212 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0)
หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาสังคมศาสตร และเปนวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 02190592 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา 3(2-2) หนวยกิต
เปนวิชาบริการสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ขออนุมตั ิบรรจุรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน ดังนี้ - 007513 การผลิตพืชสมุนไพร
- 007544 ไมผลเขตกึ่งรอนและเขตอบอุน
- 007545 ไมผลเศรษฐกิจเขตรอน
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 3) รวม 23 คน
ประกอบดวย ดุษฎีบัณฑิต 3 คน และมหาบัณฑิต 20 คน
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
และใหความเห็นชอบ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
20 สํานักงานคณะกรรมการ
21

22
23
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25
26

การอุดมศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาโครงการ
สหกิจศึกษา มก. รวมกับ
กองบริการการศึกษา
สํานักงานบริการวิชาการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
งานประชาสัมพันธ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ที่ประชุมรับทราบ
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงคณบดี
ความรวมมือทางวิชาการและการวิจัย ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดแจงใหทปี่ ระชุมฯ ทราบวานโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดานวิเทศสัมพันธดําเนินการ
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ติดตอประสานงานในเชิงรุก 2 รูปแบบคือ ติดตอระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และติดตอโดยตรงกับสถานทูต เชน
กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ประจําประเทศไทย สวนประเทศอิสราเอลไดมคี วามรวมมือที่จะถายทอดความรู
เกี่ยวกับวิทยาการดานน้าํ ซึ่งในงานเกษตรแฟรจะจัดพื้นที่สําหรับจัดแสดงผลงานวิจัยดวย นอกจากนั้นความรวมมือดาน
การแลกเปลี่ยนนิสิตกับ University of Tennessee ควรขยายผลไปสูการทําวิจัยรวมกันระหวางนิสิต โดยใหมีความเชื่อมโยง
ไปถึงอาจารยดว ย
รายงานผลการประชุมโครงการระบบขนสงกรุงเทพมหานคร ชวงหมอชิต – สะพานใหม
ที่ประชุมรับทราบ
สรุปผลการสัมมนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณเงินรายได 2550

ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอใหหนวยงานตรวจสอบโครงการในกลุมทีพ่ น
ระยะเวลาดําเนินการแลวใหดาํ เนินการปดโครงการใหเรียบรอยดวย
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตร ประจําป 2550
ที่ประชุมรับทราบ
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2550

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