สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณะเกษตร

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการพิเศษ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรเขตรอน คณะเกษตร
1.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
3.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน หนวยงานสนับสนุน
และวิทยาเขต
สรุปรายวิชาที่มผี ลคะแนนไมสมบูรณ (I)
1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 7 รายวิชา จํานวน 53 คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 12 รายวิชา จํานวน 25 คน
3. คณะสังคมศาสตร ปริญญาตรี
26 รายวิชา จํานวน 145 คน
ปริญญาโท
10 รายวิชา จํานวน 28 คน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนใหขึ้นอยูกับดุลพินจิ ของแตละหนวยงาน

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีกําหนดการเปดเรียนภาคปลายเร็วขึ้นเนื่องจาก
จะตองปดการเรียนการสอนในชวงงานเกษตรแฟร จึงขอใหคณะเรงรัดการสงผล
คะแนนการสอบภาคตนใหทันภายในกําหนด การสงผลคะแนนลาชามีผลกระทบ
กับการสําเร็จการศึกษา การศึกษาตอ จึงขอใหทุกคณะสรุปรายวิชาที่มผี ลคะแนนไม
สมบูรณ พรอมชือ่ อาจารยผูสอนและแจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกภาคการศึกษา
เพื่อเปนแนวทางใหทุกคณะบริหารจัดการภายในคณะใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ หาก
คณะใดมีปญหาขอใหหารือไดที่ ผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนฯ และรองฯ ฝายวิชาการ
- ผูอ ํานวยการสํานักทะเบียนฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการรับนักเรียนเขา
ศึกษาตอในป 2549 มหาวิทยาลัยฯ จะรับตรงผานสวนกลาง จํานวน 12,000 คน
โดยใชผลคะแนน A-NET และO-NET ของสํานักทดสอบแหงชาติ ซึง่ จะสอบเสร็จ
ประมาณเดือนมีนาคม และประกาศผลการสอบในเดือนเมษายน โดยจะใชผลคะแนนดังกลาว เพื่อคัดเลือกนักเรียนโควตาดวย ขณะนี้สํานักทะเบียนฯ ไดดําเนินการสอบถามไปยังคณะตาง ๆ เกี่ยวกับจํานวน และเกณฑการคัดเลือกนักเรียนโควตา
ซึ่งในเดือนมกราคม 2549 สํานักทะเบียนฯ จะจัดสงระเบียบการไปยังโรงเรียนตาง ๆ
- ประธานฯ ขอใหทุกคณะใหความสําคัญและชัดเจนกับตัวเลขและจํานวนนิสิตที่
ตองการ เนื่องจากปหนาจะเริ่มใชระบบ ICL

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

4

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

5

คณะศึกษาศาสตร

6

คณะสังคมศาสตร

7

สถานพยาบาล

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ดําเนินการตามมาตรการ
เพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอลและควบคุมมลภาวะทางเสียง ดังนี้
1.ไมอนุญาตใหจําหนายยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถาบันอุดมศึกษา
2. จัดใหสถาบันอุดมศึกษาเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
3. สอดสองดูแลมิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีพฤติกรรมในเรื่องสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเที่ยวเตร
ในสถานบันเทิงที่อาจจะเปนอันตรายตอระบบการไดยิน
4. จัดทําเปนกฎ ระเบียบหรือขอกําหนดในสถาบันอุดมศึกษา พรอมบทลงโทษแกผูฝาฝน
การแบงสวนราชการใหมของสถาบันอุดมศึกษา
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติใหแจงมหาวิทยาลัย/สถาบัน ชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหมที่เปน
สวนราชการไปกอน จนกวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐประกาศใช ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ
สามารถกําหนดหนวยงานใหมและกําหนดคาตอบแทนเองได
ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2548 มอบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ตรวจสอบและหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน กรณีอตั ราคาตอบแทนการโฆษณาในหองน้ํา – หองโถง ที่มหาวิทยาลัยฯ จะไดรับสูงสุด
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการติดตอกับบริษัทโฆษณา 2 บริษัทแลว ไมมีบริษทั ใดสนใจ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ ของโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนือ่ ง
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
1.ขออนุมัติโครงการเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ และขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ ของโครงการฯ
โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2548

มีมติใหถอนเรื่อง เนื่องจากการออกกฎระเบียบ
ใด ๆ แลวจะตองถือปฏิบัตไิ ด มอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําไปทบทวนและประสาน
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกี่ยวกับความเปนไปไดในการปฏิบตั ิตามมาตรการ
เพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใน มก.

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี
ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน ในการใหบริการตรวจรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
ของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางเวลา 17.00 – 20.00 น.

2

ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ
1.เห็นชอบโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2.อนุมัติใหออกประกาศกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
โครงการฯ แลว
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหสถานพยาบาลนํา
กลับไปทบทวนความเหมาะสมของอัตราคาบริการ
เนื่องจากสถานพยาบาล มก. เปนหนวยงานสวัสดิการสําหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
การเสนอขอกําหนดอัตราคาบริการทางแพทยใน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)
8

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44

9

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

10

คณะวิทยาการจัดการ

1.ขออนุมัติโครงการจัดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 44 ระหวางวันที่ 30
มกราคม – 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
2.ขออนุมัติคาลงทะเบียนสําหรับผูเ สนอผลงานและผูเขารวมประชุมคนละ
1,000 บาท และสําหรับนิสิตนักศึกษาซึ่งเขารวมประชุมคนละ 500 บาท
โดยจะไดรับอาหารวางตลอด 4 วัน
3.ขออนุมัติหลักการคาใชจายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44
ในลักษณะงบอุดหนุนทัว่ ไป จากเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ โดยขอถัวเฉลี่ย
ทุกรายการในวงเงิน 2,500,000 บาท
เสนอแนวปฏิบัตทิ ี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอเทียบเคียงเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
(ระดับบัณฑิตศึกษา) และอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผสู อบ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1.จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอ ยกวา 5 คน โดยเปน
อาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน
หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรปริญญาโท – เอก
ในสาขาวิชาเดียวกัน
2.กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ในขอ
9.1.2 และ 9.2.2 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอใชเกณฑทปี่ ฏิบัติ
อยูเดิมคือ มีคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธจากวิชาเอก และวิชารอง
(ถามี) และเปนกรรมการชุดเดียวกับที่ทําการสอบวิทยานิพนธ โดยมีผูแทน
จากบัณฑิตวิทยาลัย เขารวมทําการสอบโดยการสอบเปนแบบเปดใหผูสนใจ
เขารวมรับฟงได
เสนออนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ในภาคตน ปการศึกษา 2548
(ครั้งที่ 2) รวม 18 คน
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 03757347 การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
กลยุทธ 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
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ผูปวย 200 บาท/ราย เปนอัตราที่เทียบเทาโรงพยาบาลเอกชน เปนอัตราที่คอนขางสูง
และมีมติใหออกประกาศกําหนดอัตราคาบริการทางการแพทยและแจงใหผูใชบริการ
ทราบดวย
อนุมัติ และมอบรองฯ ฝายบริหาร ดําเนินการการเตรียมงานจัดนิทรรศการลวงหนา
เหมือนกับการจัดประชุมทางวิชาการ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.ใหเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรีตอเนือ่ งในแนวปฏิบัตขิ อ1 จํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารยประจําหลักสูตร สามารถซ้ําซอนกันได
2.เห็นชอบใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 2548 และใน 2 ประเด็น
ที่มหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถปฏิบตั ิไดใหดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ทีน่ ําเสนอ โดยไมตอง
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ และในระหวางรอคําวินิจฉัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยฯ ใน 2 ประเด็นที่นาํ เสนอนี้จนกวาจะมีคําวินิจฉัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.กรณีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ขอปรับอาจารยประจําหลักสูตรจาก
บัณฑิตวิทยาลัย ประธานฯ มอบ รองฯ ฝายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ประสาน
ในรายละเอียด
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ
10
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

11
12

กองแผนงาน
วิทยาเขตศรีราชา

13

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

14

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 355348 ภาษาอังกฤษสําหรับพิธีกร 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
♦ ภาควิชาสถิติ ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ซึ่งเปนวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ คือ
- 422519 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางระบาดวิทยา 3(3-0) หนวยกิต
- 422562 การออกแบบและวิเคราะหพื้นผิวตอบสนอง 3(3-0) หนวยกิต
♦ ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาของเซลลและโมเลกุล คือ
- 402561 ชีวเคมีของพืชชั้นสูง
- 402562 การปรับตัวทางชีวเคมีของพืชตอสิ่งแวดลอม
- 404452 เซลลเทคโนโลยี
- 416531 พันธุศาสตรอินมูโนโลยี
เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื
่อพิจารณา
ขออนุมตั ิเงินสนับสนุนโครงการพิเศษการกอสรางอาคารหอพักนิสิต และอาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป
วิทยาเขตศรีราชา รวมเปนเงินทั้งสิน้ 150 ลานบาท
ที่ประชุมรับทราบ
สรุปการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนเงินชวยเหลือของกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ปการศึกษา 2547
- จํานวนนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุจากสาเหตุตาง ๆ รวม 966 ราย ใชเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิตในการชวยเหลือ
3,777,470 บาท และมีนิสิตเสียชีวิต จํานวน 17 ราย ใชเงินชวยเหลือ 1,700,000 บาท
รายงานประจําปกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2547 ซึ่งประกอบดวย งบรายรับ – รายจาย
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนนิสิตผูประสบภัย จํานวนเงินชวยเหลือผูประสบภัย
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