สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

คณะกรรมการจัดงาน “สัปดาห
ความรูคูสุขภาพ เกษตรศาสตร
สูสังคม”

3

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนย “คุณพุม” เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีหนวยประสานงานจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคคล
ที่มีความตองการพิเศษโดยตอเนื่องทั้งในระดับกอนวัยเรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาครู บุคลากรและผูป กครอง
เพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปน
ศูนยประสานความรวมมือระหวางนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบัน และ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย โดยจัดตั้ง
เปนหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเทา “กอง” มีการ
แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ
งานวิชาการ งานบริการการศึกษาและฝกอบรม
ขออนุมตั ิโครงการและคาใชจายในการจัดงาน “สัปดาหความรูคูสุขภาพ
เกษตรศาสตรสูสังคม”
- ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ศูนยหนังสือ มก. และรานพันธุไม มก. รวมกันจัด
โครงการ “สัปดาหความรูคูสุขภาพ เกษตรศาสตรสูสังคม” วันที่ 12 – 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ บริเวณอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และพืน้ ทีร่ อบ
อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ โดยใชงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง (เงินอุดหนุน
ทั่วไป) เปนจํานวน เงิน 1,391,005 บาท
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก
สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548 ดังนี้
1. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจยั พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
วันที่ 12 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
2. สํานักการกีฬา วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขชื่อศูนยเปน “ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาพิเศษ “คุณพุม” และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมฯ มีขอ เสนอแนะวา ศูนย “คุณพุม” ควรเปนหนวยงานภายในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีในระยะแรก และพิจารณาหนวยงานที่เหมาะสมในโอกาสตอไป

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.อนุมัติโครงการฯ โดยกําหนดการจัดงานหรือการเตรียมงานตองไมทบั ซอนกับ
กิจกรรมของหนวยงานอืน่ ที่ตอ งใชสถานที่ดาํ เนินการ เชน การลงทะเบียนเพิ่มหรือ
งดวิชาเรียนของสํานักทะเบียนและประมวลผล
2.อนุมัติใหใชเงินรายไดจากรายรับของโครงการฯ โดยเบิกจายในลักษณะงบอุดหนุน
ทัว่ ไป เปนจํานวนเงิน 1,391,005 บาท เปนคาใชจายในการจัดงาน
ที่ประชุมรับทราบ
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กองคลัง
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คณะประมง
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คณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
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คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิคาใชจายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2548
จํานวนเงิน 5,972,632 บาท เปนงบอุดหนุนทัว่ ไป
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชเครื่องมืออุปกรณ
และอัตราคาวิเคราะห – วิจัยของคณะประมง (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิเชาพื้นที่ VET PLACE อาคารโรงพยาบาลสัตวหลังเกา
- รานโกลเดน เพลซ บริษทั สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ ขอเชา
พื้นที่ ชั้น 1 โรงพยาบาลสัตวหลังเกา คณะสัตวแพทยศาสตร (ปจจุบนั เปน
โครงการศูนยกจิ กรรมสัตวเลี้ยง “VET PLACE”) โดยขอเชาพื้นที่ขนาด 105
ตารางเมตร เพื่อขายผลิตผลทางการเกษตรและสินคาอุปโภคและบริโภค
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากสารพิษ (Food Safety) ของกระทรวง
สาธารณสุข อัตราคาเชาเดือนละ 40,000 บาท หรือประมาณ 380 บาท/
ตารางเมตร ซึ่งอัตราดังกลาวต่าํ กวาอัตราตามกรอบที่ไดรับอนุมัติ (อัตรา
คาเชาทีไ่ ดรบั อนุมัติ 600 บาท/ตารางเมตร) โดยบริษัทจะใชระยะเวลาใน
การปรับปรุงประมาณ 3 เดือน จึงจะเปดดําเนินการได กําหนดสิ้นสุด
สัญญาเชาในเดือนกันยายน 2549
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดสงกําลัง
ทางธุรกิจ” เปน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส”
ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2)
วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับผูเขาศึกษาตอเพื่อขอรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง
(ตอยอด) และโครงการฯ สําหรับผูเ ขาศึกษาตอเพือ่ เพิ่มพูนความรูบางรายวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แบบ 2.1
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขคุณสมบัติของผูส มัครเขาศึกษาในขอ 7.1.1 เปน
“ผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอยอดแบบคูขนาน ตองเปนนิสิตที่กําลังศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ และจะตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาที่เรียนอยูในหลักสูตรเดิม ตั้งแต 2.5 ขึ้นไป” และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ประธานฯ มอบรองฯ ฝายวิชาการ สรุปขอมูลหลักสูตรทั้งหมดและกําหนดครบรอบ
ของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอทีป่ ระชุมคณบดีในโอกาสตอไป
♦ ภาควิชาสถิติ ขออนุมัติเปดรายวิชา 422557 เหมืองขอมูลทางสถิติ อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะเกษตร
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สํานักทะเบียนและประมวลผล
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สํานักงานทรัพยสิน
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 โดยเพิ่มขอความในขอ 26.6 ดังนี้ “นิสิตที่
สมควรไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญาจะตองเปนผูที่มี
ความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต และจะ
ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตจะไดรบั
การผอนผันจากอธิการบดี”
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางและแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยสิน ออกเปน
4 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานวางแผนพัฒนาทรัพยสิน งานบริหารสิทธิ
ประโยชน และงานของที่ระลึก มก.

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไขขอความ ขอ 26.6 ในรางประกาศฯ เปน
“นิสิตที่สมควรไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา จะตองเปนผูท ี่มี
ความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต และนิสิตจะตอง
ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่ไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี” และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบใหปรับโครงสรางและแบงสวนราชการของสํานักงานทรัพยสินเปน 3 งาน
ไดแก งานธุรการ งานวางแผนพัฒนาทรัพยสิน และงานบริหารสิทธิประโยชน
โดยใหนาํ งานของที่ระลึก มก. รวมไวในงานบริหารสิทธิประโยชน และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
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