สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณะบริหารธุรกิจ

2

คณะสังคมศาสตร

3

คณะวิศวกรรมศาสตร

4

บัณฑิตวิทยาลัย

5

โรงเรียนสาธิตแหง มก.
วิทยาเขตกําแพงแสนฯ

เรื่อง
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) โดยขอยกเลิก
ประกาศฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทั้ง 2 ฉบับ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มเติมคาธรรมเนียม
การศึกษาฯ สําหรับภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาใชจายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ
ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร โดยใชเงินรายไดของคณะวิศวกรรมศาสตร และ
ภาควิชาฝายละกึ่งหนึ่ง
♦ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 208351 การถายโอน
ความรอน 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปลา
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในตางประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย

ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินรายไดจากการรับสมัครเพื่อคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย นําราง
ประกาศฯ กําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปลาฯ ของ 3.2 ไปพิจารณาปรับปรุงแกไข โดยใหระบุ
ใหชัดเจนในกรณีที่นิสิตที่เปน corresponding author ใหระบุ
ตนสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไวดวย และมอบใหหัวหนาสํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย พิจารณา
กอนนําเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครัง้ หนึ่ง
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6

คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาฯ

7

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

8

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

9

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

10

สํานักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง
ขออนุมตั ิใชเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิตเปนคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา รุนที่ 7 เฉพาะนิสิตในสังกัดคณะ ที่ไมไดบรรจุรายวิชา
สหกิจศึกษาในหลักสูตร
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการนํารถผานเขาออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2549 โดยขอยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ
ป พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
ขออนุมตั ิกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2549
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร กรณีการนําหลักสูตรไปใชตางวิทยาเขต

ขออนุมตั ิเลื่อนวันสอบภาคปลาย ปการศึกษา 2548
- เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหวันที่ 28 กุมภาพันธ
2549 และวันที่ 1 มีนาคม 2549 เปนวันสอบ A-Net ซึ่งตรงกับวันสอบไลของ

2

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
มีมติใหถอนเรื่อง เพื่อใหกองยานพาหนะฯ นํารางประกาศฯ เรื่อง
ระเบียบวาดวยการนํารถผานเขาออกบริเวณมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต
บางเขน พ.ศ. 2549 ไปพิจารณาทบทวนดังนี้
1.ใหเขียนคําจํากัดความของ “ผูปฏิบัติงาน” ใหชัดเจน
2.ควรใหระเบียบนี้สามารถบังคับใชในระดับหนวยงานไดดวย
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.กรณีการนําหลักสูตรไปใชตางวิทยาเขต หรือนําไปเปดสอน
โครงการพิเศษ เปนการนําหลักสูตรเดิมที่ไดรบั อนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คนแลวตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ไมจาํ เปนตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
เพิ่มขึ้นอีก 5 คน และไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากเปนการบริหารจัดการ
ภายใน
2.กรณีที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เสนอขออนุมตั ิดังกลาว
ขางตน มีความเขาใจคลาดเคลื่อน ซึ่งประเด็นที่ถกู ตอง คือ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ไมมีอาจารยประจํา จึงประสงคที่จะจางอาจารย
ที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 5 คน เปนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนอาจารย
ประจําทําหนาที่สอนและเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ จางอาจารยที่
เกษียณอายุราชการ จํานวน 5 คน เปนผูทรงคุณวุฒิ เพือ่ เปนอาจารย
ประจําทําหนาที่สอนและเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธได และมี
ขอสังเกตวา การจางอาจารยประจําเพิ่มขึ้นอีก 5 คนนัน้ อาจารย
ประจําตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นจะตองผลิตผลงานทางวิชาการให
มหาวิทยาลัยตามสัดสวนดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวา ปนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเปนระบบ Admission ซึ่งมีการสอบ
A –Net เปนครั้งแรก จึงมีมติอนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

10
(ตอ)

สํานักทะเบียนและประมวลผล

11

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

12

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
ศูนยการศึกษาการใชที่ดนิ และการจัดการฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

13

14

คณะมนุษยศาสตร

15

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

16
17

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
มหาวิทยาลัย และไดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยฯ วาจะสามารถเลือ่ นวันสอบไลได
หรือไม สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดแจงมาวา มีนิสิตจํานวนมากไดขอเลื่อน
วันสอบไลที่ตรงกับการสอบ A-Net ออกไป 2 วัน
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรของภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
จํานวน 2 หลักสูตรคือ
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
♦ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ขออนุมัติเปดรายวิชา 053302 เทคโนโลยีการ
บรรจุอาหาร 1(1-0) หนวยกิต เปนวิชาบริการ สําหรับเปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
♦ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ขออนุมัติเปดรายวิชา 054402 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0) หนวยกิต เปนวิชาอืน่ ๆ หมวดวิชาเลือก
สําหรับนิสิตนอกภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ
♦ ภาควิชาบรรณรักษศาสตร ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 371111 การใช
ทรัพยากรหองสมุด 1(1-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเลือก
เสรีในระดับปริญญาตรี
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548
(ครั้งที่ 9) รวม 260 คน
ขออนุมตั ิยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย ขึ้นเปน คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รายงานผลการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”

3

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

18
(ตอ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

19

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะ และวิทยาเขต
ประจําป 2548
1.คณะเศรษฐศาสตร ระหวางวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
2.คณะบริหารธุรกิจ ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
3.คณะศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548
4.คณะสังคมศาสตร ระหวางวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548
5.วิทยาเขตศรีราชา ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548
6.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ 13–16 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สําหรับในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชากลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
1.วิทยาลัยสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 4 – 5 ตุลาคม และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
2.คณะวิศวกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 4, 26 – 27 ตุลาคม และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
3.คณะสถาปตยกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 4 ตุลาคม และ 3, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
4.คณะวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 4 ตุลาคม และ 8, - 9, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหวางวันที่ 4 ตุลาคม และ 16 – 17, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหทุกหนวยงานใหความสําคัญ
ในการเตรียมการขอมูลโดยเฉพาะขอมูลการวิจัย ควรเปน
ขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด และมอบ รองฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอ ํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
เปนฐานในการจัดทําขอมูล
ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วัน ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)

4

5

