สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

วิทยาเขตศรีราชา

2

คณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร
จอดรถบริเวณประตูงามวงศวาน 1

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
- ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัด
บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
- ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา ในสังกัดบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
- ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
การกําหนดอัตราคาจอดรถของอาคารจอดรถ บริเวณประตูงามวงศวาน 1

สรุปรายวิชาที่มผี ลคะแนนไมสมบูรณ (I) ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร 19 รายวิชา จํานวน 28 คน
3. คณะศึกษาศาสตร ระดับปริญญาตรี 67 รายวิชา
ระดับปริญญาโท 15 รายวิชา
ระดับปริญญาเอก 3 รายวิชา

2. คณะวิทยาศาสตร 15 รายวิชา จํานวน 20 คน
จํานวน 253 คน
จํานวน 96 คน
จํานวน 6 คน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ

ที่ประชุมฯ มีมติดงั นี้
1.อัตราคาจอดรถประเภทรายชัว่ โมง คิดอัตราคา
จอดรถ 3 ชัว่ โมง เก็บ 10 บาท ชั่วโมงตอไปเก็บ
ชั่วโมงละ 10 บาท เศษของชั่วโมงใหคิดเปน
1 ชั่วโมง
2.อัตราคาจอดรถประเภทรายเดือน เก็บอัตรา
เดือนละ 600 บาท (จอดไดทั้งวัน) มีจํานวน
100 ที่ โดยใหสิทธิ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจองที่จอดรถกอนและ
ใหสิทธิ์กับนิสิตในลําดับถัดไป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอเสนอแนะวา ใหทดลอง
ดําเนินการไปกอน 6 เดือน แลวรายงานผลการ
ดําเนินงานใหทปี่ ระชุมคณบดีทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ
4
5

6

7
8

9
10

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

ศูนยพฒ
ั นาและถายทอดเทคโนโลยี- ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน พ.ศ. 2548
รัฐรวมเอกชน
(โดยขอยกเลิกระเบียบฯ ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และฉบับลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2545)
สถานพยาบาล
ขออนุมตั ิรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ ง การจายเงินคายานพาหนะแกแพทยผูเชี่ยวชาญสาขา
โรคตาง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (เนื่องจากแพทยจะเพิ่มการตรวจจากเวลาเดิมอีกครึ่งชั่วโมง โดยกําหนด
เวลาตรวจใหมเปนเวลาตั้งแต 10.00 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 15.30 น. จึงขอยกเลิกอัตราคาตอบแทนคายานพาหนะจากเดิม 1,000 บาท และขอกําหนดอัตราคาตอบแทนฯ ขึน้ ใหมในอัตราคนละ1,500 บาท/คาบเวลา)
คณะบริหารธุรกิจ
1.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ํา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
7.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่
โรงเรียนสาธิตฯ
ขออนุมตั ิคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 30 (ตั้งแตวันที่ 15-21 ตุลาคม 2548 งบประมาณ
วิทยาเขตกําแพงแสน
คาใชจายทั้งสิ้น 7,800,000 บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 213323 จลนพลศาสตรในกระบวนการทางวัสดุ 3(3-0) หนวยกิต
โดยเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยกิต คําอธิบายรายวิชา เคาโครงรายวิชา และยกเลิกชั่วโมงปฏิบัติการ เปนวิชา
เฉพาะเลือกในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 213342 การกําหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุพอลิเมอร 3(3-0) หนวยกิต
เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-วัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อทราบ

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา

ลําดับ
11

หนวยงานที่เสนอ
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ

12
13

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา

14

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เรื่อง
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 510512 การกําจัดกากของเสียอันตราย วัตถุมพี ษิ ทางสัตวแพทย และผลพลอย
ไดจากสัตว 2(2-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 03757346 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวด
วิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ขออนุมตั ิปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ในภาคตน ปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 1) รวม 8 คน
มติคณะรัฐมนตรีในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รายจายลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
การเตรียมการสําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และนําเสนอหลักการในการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. มอบกองคลังดําเนินการติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รายจายลงทุน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
2. มอบกองแผนงานเตรียมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยเชิญผูเกี่ยวของหารือและกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
โดยดวน เพือ่ ใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ
3. เห็นควรกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานเครงครัดดานวินัย การเงินการคลัง และกําชับใหมีการบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ โดยใหมีการเรงรัดการเบิกจาย
ตั้งแตตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามปฏิทนิ งบประมาณและระเบียบบริหารงบประมาณของรัฐบาล
4.ในกรณีที่หนวยงานมิอาจบริหารงบประมาณไดตามที่กําหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยจะตองเรงนํา
งบประมาณที่คา งการบริหารตามแผนงานมาบริหารจัดการโดยสวนกลางโดยดวน ทัง้ นี้ เพื่อมิใหเกิดผล
กระทบตอการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยในปตอไป
การเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตาง ๆ
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือแจงยืนยันใหมหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2541 อยางเครงครัด เรื่อง การเสนอพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดวันใชบังคับยอนหลัง ซึ่งการที่จะทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อใหทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนั้น ๆนาจะไมเหมาะสมและไมบังควร หากสถาบันอุดมศึกษา
แหงใดอนุมัติปริญญาไปแลว และยังไมมีกฎหมายรองรับ ขอใหรีบดําเนินการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน ทั้งนี้ ใหถอื เปนหลักการวา เมือ่ สถาบันอุดมศึกษาใดอนุมัติหลักสูตร
สาขาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดชือ่ ปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียกอนแลวจึงจะเปด
ทําการสอนในสาขาวิชานั้นได

3

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

16

รองอธิการบดี
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
-สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานหลักสูตรและประเมินผลอุดมศึกษาแจงวา รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 และไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122
ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงประกาศดังกลาว พรอมแบบฟอรมการพิจารณาหลักสูตรใน
ระดับตาง ๆ เพือ่ ใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบตั ิ โดยในการเสนอหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาดําเนินการรับทราบ/เห็นชอบ/อนุมัตทิ ุกหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองสงหลักสูตร
พรอมแนบแบบฟอรมซึ่งกรอกรายละเอียดขอมูลของหลักสูตรเรียบรอยแลว โดยนายกสภาสถาบัน/
อธิการบดีของสถาบันลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล
สรุปรายงานการเขารวมประชุมผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาและ
ผลกระทบสําหรับ KUดังนี้
1. KU มีความกาวหนาและพรอมในเรื่อง ICT และจะตองใช ICT เพื่อการศึกษา และสรางขอไดเปรียบในเรื่อง
การแขงขัน KU ตองเพิ่มบทบาทเชิงรุก โดยนํามาประสมประสานกับระบบการเรียนของ KU
อาจไมใช online หมด
2. KU พรอมที่จะมีการเรียนการสอนโดย ICT โดยทํารวมกับ TCU
3. KU ใชระบบ Blended learning โดยนําขอดีของหลากหลายรูปแบบทั้ง Online, Offline, Synchronous,
Asynchronous, Face to face และแบบผสมอื่นเขามาเพื่อใหเกิดการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ขยายเรื่องสื่อดิจิตอล การสะสมองคความรูทางดิจติ อล
4. KU เลือกสาขาที่มีความเหมาะสม สําหรับหลักสูตรที่เหมาะสมด และเนนคุณภาพการศึกษาเปนหลัก
โดยเนนการตอบสนองของผูเรียนและสังคม
5. KU ตองใหความสําคัญกับเรื่อง ICT เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะแนวโนม แรงกดดันของการแขงขันดานนี้
จะสูงขึ้นอีกมาก
6. KU ตองเรงวิจยั และพัฒนาสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม ตองปรับบทบาทการเรียนการสอนใน KU
ใหม ใหอาจารยเปนคนรุนใหมทนั กับนิสิตที่ใช Online ไดมากขึ้น
7. KU ตองมีทมี ศึกษารางประกาศนี้ และดูขอ ดีขอเสีย ผลกระทบกับ KU และโอกาสเพื่อการปรับและเตรียม
งาน โดยเนนทีจ่ ุดแข็งและโอกาสที่จะดําเนินการในรูปแบบการใช ICT

ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอเชิญคณบดี
ทุกทานเขารวมประชุมสัมมนาเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจะ
รวบรวมประเด็นปญหาสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และทําบันทึกขอทบทวนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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