สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

2

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

4

คณะทํางานยกรางขอบังคับวาดวย
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต

5

สถานพยาบาล มก.

เรื่อง
ขออนุมตั ิหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินบางประเภทจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหลักเกณฑที่ใชปรับปรุงคือ
1.ถาอัตราสูงกวาอัตราของกระทรวงการคลัง คงไวตามเดิม
2.ถาอัตราต่าํ กวาอัตราของกระทรวงการคลัง ปรับใหมใหเทากับกระทรวงการคลัง
3.อัตราที่กาํ หนดไวนานแลว ปรับปรุงใหมใหเปนปจจุบัน
4.คาใชจายใหเบิกจายไดตามที่จายจริง และตามความจําเปน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการควบคุมยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2549

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ทั้งนี้ ประธานสภาขาราชการ มก. เสนอขอใหเพิ่มตัวแทนสภาขาราชการประจําวิทยาเขตไวในขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2549 แตเนือ่ งจากโครงสรางของสภาขาราชการ มก. ยังเปนโครงสรางเดิม ประธานฯ จึงขอใหนํามาเสนอ
เมื่อมีการปรับโครงสรางใหมแลว
อนุมัติ ทั้งนี้ ขอใหวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาขีด
ความสามารถของสถานพยาบาลทีใ่ หบริการแกบุคลากรและนิสิต
ของวิทยาเขต เพื่อเตรียมพิจารณาดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
และเสมอภาคกันทุกวิทยาเขต

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6

คณะบริหารธุรกิจ

7

คณะมนุษยศาสตร

8

คณะประมง

9

คณะศึกษาศาสตร

10

คณะสัตวแพทยศาสตร

11

คณะวนศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหาร อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหถอื เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทยของคณะบริหารธุรกิจ
ในการรวมบริการประสานภารกิจ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร
2.อนุมัติใหออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ
แลว
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการฯ
ขออนุมตั ิโครงการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพฯ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางภายในคณะประมง เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา โดยมีขอคิดเห็นและขอสังเกตดังนี้
1.โครงสรางสถานีวิจัยทั่วไปจะมีสถานะเทียบเทาภาควิชา มีการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในตัวเอง แตการปรับ
โครงสรางภายในของคณะประมง ประกอบดวย ศูนย และสถานีวิจัย ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในระนาบเดียวกัน
รวมอยูดวยกัน จะทําใหมาตรฐานของหนวยงานมีความแตกตางกัน และอาจมีผลตอความกาวหนาของบุคลากร
ในสถานีวิจัยตาง ๆ
2.ในอนาคต สํานัก สถาบัน ทีไ่ มมกี ารเรียนการสอนจะตองจัดไปรวมในกลุม cluster ตาม ICL จึงนาจะเปน
จุดเริ่มตนในการปรับโครงสรางคณะประมงและสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในรูปแบบของ
กลุม cluster ได
ประธานฯ มอบฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี รวบรวมขอมูลการปรับโครงสรางภายในหนวยงานของสถาบัน
อื่นจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมอบรองฯ ฝายวางแผนและพัฒนา และหัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี พิจารณาเรื่องการปรับโครงสรางภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม เพื่อใหสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ทางการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยา
ทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
♦ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย ขออนุมตั ิ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เปดรายวิชา 510533 การตรวจประเมินระบบสุขอนามัยอาหาร 2(2-0) หนวยกิต
เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
และเทคโนโลยีทางไม
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

12

คณะวิศวกรรมศาสตร

13

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

14

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

15

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

16

สํานักประกันคุณภาพ มก.

17
18

คณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการฯ ผูแ ทนเครือขายสาขาวิชา
และกองการเจาหนาที่

เรื่อง
♦ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 2 รายวิชาคือ
- 205328 การสื่อสารไรสาย 3(3-0) หนวยกิต
- 205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 3(3-0) หนวยกิต
♦ ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะเลือก และรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมสังคมศาสตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ดังนี้
1.รายวิชาเฉพาะเลือก
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 02738421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บตัวอยางพืช
02738422 การเจริญและการเติบโตของพืช
-ยกเลิกรายวิชา 02736422 กายวิภาคของพืช
02736432 ความหลากหลายทางชีวภาพ
-เปดรายวิชาใหม 01401411 กายวิภาคของพืช (รายวิชาของภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร)
01424483 ความหลากหลายทางชีวภาพ (รายวิชาของภาควิชา
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร)
2.รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมสังคมศาสตร เปลี่ยนรายวิชาจากเดิม 999041 เศรษฐศาสตร
เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี เปนรายวิชา 721111 หลักการจัดการ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 10) รวม 56 คน
รายงานสรุปผลการจัดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 ระหวางวันที่ 30 มกราคม 2549
– 2 กุมภาพันธ 2549
รางขอเสนอกรอบวิสัยทัศน นโยบายและวัตถุประสงค การดําเนินกิจกรรมรองเพลง
มหาวิทยาลัยและรับนองใหม ปการศึกษา 2549
กําหนดการ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549
ขอสงแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2548
รายงานผลการดําเนินงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
คูมือแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการระยะกลาง (2549-2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
เห็นชอบในหลักการและมอบรองฯ ฝายกิจการนิสิต จัดทํา
คูมือการดําเนินกิจกรรมรองเพลงและรับนองใหม ปการศึกษา 2549 เสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอใหทุกหนวยงานให
ความสําคัญในเรื่องของจุดแข็งจุดออน สิ่งที่ตอ งปรับปรุง
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ขอใหทุกคณะเตรียม
ความพรอมสําหรับบุคลากรที่มีรายชื่อเสนอขอรับทุนไวแลว

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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