สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

2

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3

สํานักงานทรัพยสิน

4

คณะกรรมการการศึกษา

เรื่อง
ขออนุมตั ิปรับแกไขกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคพิเศษ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขอแกไขรายชือ่ ผูส ําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ประจําปการศึกษา
2547
รายงานผลการพิจารณาเปดซองการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชน
การใหใชพื้นที่โฆษณาและขออนุมตั ิเปดการยื่นขอเสนอ
สิทธิประโยชนฯ

แนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
1. ทุกหลักสูตรทีม่ ีรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ให
ดําเนินการวิจัยสถาบันกอนที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัย
2. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตร
ในแตละภาควิชา
3. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
4. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ
พึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติรบั ขอเสนอสิทธิประโยชนของบริษทั เอพลัส กรุป จํากัด ตามเอกสารเลขที่ 3/2548
(รถโดยสารสวัสดิการ) เปนเงิน 1,200,000 บาทตอไป เปนระยะเวลา 3 ป
2. กรณีอัตราคาตอบแทนการโฆษณาในหองน้ํา-หองโถง มอบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
ตรวจสอบและหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่มหาวิทยาลัยฯ จะไดรับสูงสุด
และใหนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห
เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุมโควตารับตรง

6

สํานักการกีฬา

7

คณะเกษตร

8

คณะวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการคลินิกกายภาพ
บําบัดทางการกีฬา ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา
ขออนุมตั ิรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต และรางประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารของโครงการ
เปดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ 2 โครงการคือ
1. โครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองทัพอากาศ
(โรงเรียนนายเรืออากาศ) คณะวิศวกรรมศาสตร และโครงการ
เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
2. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ
3. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ของ
โครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ

2

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุกโครงการ จะไมมกี ารสอบ
วิชาหลัก กอนที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเวนบางวิชาที่เกี่ยวกับ
ความสามารถพิเศษ ซึ่งไมกระทบกับนักเรียนสวนใหญ เชน ดนตรี กีฬา เด็กออทิสติก
สสวท. เปนตน
2. ใชผลคะแนน O-NET และ A-NET ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ดําเนินการสอบเองก็ได แตตอ งไมเปดสอบกอนที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3. การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง จะไมใชผลคะแนน O-NET และ A-NET จะใชเฉพาะ GPA
ก็ได ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีการหารือรวมกับทุกวิทยาเขต
เกี่ยวกับรูปแบบการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองทัพอากาศ
(โรงเรียนนายเรืออากาศ) และโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
2. อนุมตั ิใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ โครงการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ทั้ง 2โครงการ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติโครงการฯ แลว

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

9

คณะบริหารธุรกิจ

10

คณะวิทยาศาสตร

11

คณะศึกษาศาสตร

12

คณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
คณะเกษตร กําแพงแสน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิเปดสอนโครงการปริญญาโท
1. โครงการปริญญาโทสําหรับผูบ ริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)
คณะบริหารธุรกิจ
2. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการฯ
3. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ของ
โครงการฯ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 009101 ปฐพีวิทยาทั่วไป 3(3-0)
หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
ในระดับปริญญาตรี
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 418342 หลักการสรางภาพ
เคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกเสรีในหลักสูตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 02738411การเปนผูประกอบการสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือก
เสรีในระดับปริญญาตรี
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 119555 เปนวิชา 119507
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรในการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกบังคับใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 036496 เรื่องเฉพาะทาง
การเกษตรผสมผสาน 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเลือกเสรี
ในระดับปริญญาตรี

3

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพิจารณา
2. อนุมตั ิใหออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ของโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

13

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

14

กองแผนงาน

15

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

16

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2547 อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
รวม 1,891 คน ทั้งนี้ ผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดีกรณีรายชื่อนิสิตจาก
คณะวิทยาศาสตร 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร 1 คน และ
คณะสังคมศาสตร 2 คน รวม 4 คน ซึ่งนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดี
ไมทันในครั้งนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณะตนสังกัด
ขอตรวจสอบความถูกตอง และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ทราบ โดยใหถือวาไดผานการพิจารณา และทีป่ ระชุมคณบดี
ครั้งนี้ไดมีมติอนุมัติใหปริญญาแกนิสิตทั้ง 4 คนแลว
การจัดเก็บประวัตแิ ละขอมูลภาวการณหางานทําของบัณฑิต
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหดําเนินการดังนี้
ผานเครือขาย
1. มอบกองแผนงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักประกัน
คุณภาพ และรองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณาในภาพรวมของทุกคณะที่มีการเรียนการสอน
เพือ่ เก็บขอมูลพื้นฐานทั้งหมด เพื่อใหสามารถเลือกใชงานไดตรงตามความตองการของแตละ
หนวยงาน
2. ขอใหคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบขอมูลของนิสิตที่จะไมเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยขอใหมีการวางแผนสํารวจขอมูลกอนที่จะสําเร็จการศึกษา
เพือ่ ใหสามารถติดตามขอมูลของบัณฑิตไดอยางตอเนื่องครบทุกคน
สรุปรายวิชาที่มผี ลคะแนนไมสมบูรณ (I)
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะที่ยังไมไดนําเสนอรายวิชาที่มีผลคะแนนไมสมบูรณรวบรวม
นําเสนอภายใน 1 เดือน และมองรองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดีทุกคณะ วิเคราะหเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาตอไป
การบันทึกภาพการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ประชุมรับทราบ
และการถายภาพหมูบัณฑิต ประจําป 2548
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมรองเพลง
ที่ประชุมรับทราบ
มหาวิทยาลัยและรับนองใหม

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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