สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ
1
2

3
4
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการโรงงานผลิต 1 โดยใชเงิน
รายไดของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ในอัตรา 10,000 บาทตอ 3 เดือน
(กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน) โดยเบิกจายปละ 1 ครั้ง
คณะเกษตร
1.ขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร
(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
ของโครงการฯ
♦ ภาควิชากีฏวิทยา ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 004661 นิเวศวิทยาประชากรแมลง
3(3-0) หนวยกิต เปนวิเชาเอกเลือกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
และวิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
โดยเปดสอนในภาคตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548 โดยเริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขอแกไขขอมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
หลักสูตรนานาชาติ โดยขอปรับรหัสวิชาในหมวด 22254x รวม 4 รายวิชา
♦ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ขออนุมัตปิ รับปรุงรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 8 รายวิชา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 รายวิชาคือ
- 205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
1.เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
2.อนุมัติใหออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
โครงการฯ แลว
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ
5
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร

6

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

7

คณะศึกษาศาสตร

8

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง
- 205322 การสื่อสารแบบดิจิทลั 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น I 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะบังคับใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205355 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205422 เครือขายสื่อสารและสายสง 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- 208411 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล I 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 208412 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล II 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 208413 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล III 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพอลิเมอร 3(3-0) หนวยกิต
เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 208453 การทําความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบัติ 3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม
♦ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 241443 การวางผังและออกแบบชุมชน 3(2-3) หนวยกิต
เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 2 รายวิชาคือ
- 241496 เรือ่ งเฉพาะทางภูมสิ ถาปตยกรรม (1-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- 241498 ปญหาพิเศษ (1-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
♦ ภาควิชาพลศึกษา ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 172273 หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2)
หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 5) รวม 51 คน
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

9

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

10

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11

สํานักงานบริการวิชาการ

12

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

13

อธิการบดี

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอนําเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคาน้าํ หนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดคาน้ําหนักมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในมาตรฐาน
4 ดาน โดยเสนอใหกําหนดมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 35 คะแนน มาตรฐาน
ที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35 คะแนน มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
20 คะแนน มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน รวม 100
คะแนน เพื่อจัดสงไปใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําสงสรุปผลการประชุมระดมความคิด
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา แจงเวียน ใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับทราบ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนา
นโยบายของสถาบัน
สํานักงานบริการวิชาการ ไดสรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการและงบประมาณ ของ
คณะ สํานัก สถาบัน ทุกวิทยาเขต ซึ่งสรุปเปนภาพรวมสําหรับปงบประมาณเงินรายได
2548 ดังนี้
1.โครงการพัฒนาวิชาการที่ดําเนินการทั้งหมด มีจํานวน 1,010 โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,642,290,848.72 บาท
2.โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะที่ไดรับอนุมัติใหเริ่มดําเนินการ ในปงบประมาณเงินรายได 2548 มีจาํ นวนทั้งสิ้น 434 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 738,987,587.88บาท
3.คาอํานวยการบริการวิชาการ ทีไ่ ดรับจากโครงการ ที่ปด ในปงบประมาณเงินรายได
2548 มีจํานวนเงินทั้งสิ้น 46,089,369.39 บาท
4.คาอํานวยการบริการวิชาการ ทีไ่ ดรับเงินตามงวด ในปงบประมาณเงินรายได 2548
มีจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,920,601.21 บาท
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย
สําหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจําป 2548 ดังนี้
1. คณะวนศาสตร ระหวางวันที่ 11 -13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
2. คณะประมง ระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
และสําหรับสํานัก สถาบันและหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548 ดังนี้
1. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน พ.ศ.2548
2.สถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ระหวางวันที่ 28-30
กันยายน พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประจําตัวขาราชการ
และบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรองอธิการบดี
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการทางเทคนิคไปแลว โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ

เห็นชอบใหกําหนดคาน้ําหนักของ มก.ในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต 35 คะแนน มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
35 คะแนน มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 20 คะแนน
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ขอใหคณะบริหารธุรกิจ คณะประมง
คณะวนศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริการคอมพิวเตอร
และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย รายงานสถานภาพของโครงการ
ไปยังสํานักบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
และยังมีโครงการที่ยังไมไดปดโครงการ จํานวน 256 โครงการ
วงเงิน 480 ลานบาท ประธานฯ ขอใหหนวยงานดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หากหนวยงานใดมีปญหา
ใหพิจารณาเปนกรณีไป
ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

13
(ตอ)

อธิการบดี

14

ประธานสภาขาราชการ มก.

เรื่อง
เปลี่ยนบัตรนิสิตเปนบัตรอิเล็กทรอนิกส ระบบ Radio Frequency Identification – RFID โดยจะเริ่ม
ใชกับนิสิตชั้นปที่ 1 – 3 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 นิสิตทุก
วิทยาเขต จะเริ่มใช RFID Card สําหรับบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได
ทันที สวนขาราชการจะทําหนังสือหารือไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี วาจําเปนตองแกไขกฎระเบียบ
กอนหรือไม ทั้งนี้ มอบผูอ ํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลการจัดทําบัตรประจําตัว
ระบบ RFID ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป
เรื่อง การยกเวนคาธรรมเนียมที่ตองชําระในการโอนเงินเดือน คาจางประจําและเงินประจําตําแหนง
ตามโครงการจายตรง ซึ่งทางปฏิบตั ิยังไมไดรับการยกเวน
รองฯ ฝายบริหาร ไดชี้แจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแจงให
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามโครงการจายตรง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 แตถึงปจจุบัน
กรมบัญชีกลางยังไมสามารถโอนเงินเดือนตามโครงการจายตรงได ซึง่ ในกรณีดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ
ไดสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางแลวแตยังไมไดรบั คําตอบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

