สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. การรับนิสิตใหมเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รับตรง)
2. ความคืบหนาการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการดานคลินกิ สัตวแพทย
3. สรุปขอมูลทุนวิจัยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรร
ใหแกมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง
4. บทสรุปสําหรับผูบริหาร เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย เพือ่ รองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวนที่เกี่ยวกับการบริหารวิทยาเขต
การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาการสงเสริมความเปนสากล
5. สรุปผลการดําเนินงานถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
จํานวน 4 โครงการ
6. รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ในรอบ 3 ป
(1 มีนาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2552)
7. แผนพัฒนาชาติฉบับนักธุรกิจของ นายดุสิต นนทะนาคร
ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
8. ขอมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย/ทุนการศึกษา/ประกวด/แขงขัน สําหรับนิสิต
และบุคคลทั่วไป

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9. มติที่ประชุมอนุกรรมการสงเสริมวินัยนิสิตเกี่ยวกับการสวมเสื้อ
ช็อปของนิสิต ตองสวมเสื้อช็อปทับชุดนิสิตเทานั้น โดยขอความ
รวมมือจากทางคณะใหดําเนินการควบคุมดูแลใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
10. กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3
ของ สมศ. (พ.ศ. 2554 – 2558)
11. รายงานการเดินทางไปรวมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขาย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 22 ณ Tokyo
University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปนุ
12. สรุปผลการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารหอพักนิสิต 2
ซอยพหลโยธิน 45 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
13. กําหนดระยะเวลาการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) โครงการกอสรางอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(เงินงบประมาณแผนดิน) จํานวน 3 โครงการ
14. การจัดหาครุภณ
ั ฑโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
จํานวน 4 โครงการ
15. “ขอสรุปการสัมมนาแผนยุทธศาสตรเศรษฐกิจประเทศไทย” จาก
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2552
16. คอลัมนเปดฟา..สองโลก โดยนิติภูมิ นวรัตน เรื่อง “มหาบัณฑิต
อีทูดแี้ ละสกินฟูด” จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันจันทรที่ 30
พฤศจิกายน 2552
17. ขอสรุปการหารือเกี่ยวกับโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.)
18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรุปจํานวนหองเรียน ณ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2552

2

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

2

คณะวิศวกรรมศาสตร

3

คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
คณะกรรมการการศึกษา มก.

4

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19. มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือติดตามและเรงรัดการจัดสงรายงาน
การใชจายงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
20. ดวยในชวงการดําเนินงานที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
มีการพัฒนาความกาวหนาในดานตาง ๆ มหาวิทยาลัยจึงขอมอบซีดี
แนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2552 ภาคภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนอยางละ 1 แผน โดยใหเก็บแผนซีดีเก
าและงดการนํามาเผยแพรประชาสัมพันธ
21. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบซีดีธรรมบรรณาการ วัดปาหนองไผ
พระธรรมเทศนาของพระอาจารยสุธรรม สุธมฺโม ที่ระลึกเนือ่ งในวัน
คลายวันเกิดครบรอบ 60 ป 21 ตุลาคม 2552 (40 พรรษา) เพือ่ เปน
ส.ค.ส. ป 2553 แกกรรมการทุกทาน
22. วิทยาเขตกําแพงแสน มอบหนังสือที่ระลึกพิธีเปดอนุสาวรีย
หมอมหลวงชูชาติ กําภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 12 พฤศจิกายน 2552 แกกรรมการทุกทาน
ขออนุมตั ิรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
เขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2553 (รับตรง)
การขออนุมัติหลักการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวใหแก
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติขอใหคณะ สํานัก สถาบัน นําไปพิจารณาในคณะกรรมการประจํา
พนักงานเงินรายไดและลูกจางชั่วคราว คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงาน เพื่อใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมมายังกองกลางภายในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2552 เพือ่ กองกลางจะไดรวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ เสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
การขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการธนาคารหนวยกิต
อนุมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาตรการสงเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และกระบวน
เห็นชอบ
การตรวจสอบหลักสูตรอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะมนุษยศาสตร
5

6

7

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01355523 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียน
งานวิจัย และ 01355586 ภาษาอังกฤษในเชิงสัมพันธสารในชั้นเรียน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ)
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะเกษตร กําแพงแสน
การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
และเทคโนโลยีอาหารสัตว แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
คณะเกษตร
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

9

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
อนุมัติ

1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
ฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว

เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
1. เห็นชอบโครงการฯ และใหนําเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เรือ่ ง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม
ฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

4

ลําดับ
9
(ตอ)

10

หนวยงานที่เสนอ
คณะศึกษาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

11

คณะบริหารธุรกิจ

12
13

คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

14

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 21 รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัด
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
(ฉบับที่ 2)
การขออนุมัติ กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในสังกัด
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
(ฉบับที่ 2)
การขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตรการวางแผนพัฒนา แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน
การขออนุมัติ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา และเปลี่ยนแปลง
รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 6 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 3)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 7 คน มหาบัณฑิต 38 คน และบัณฑิต 12 คน รวม 57 คน
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
15 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
16

17

18

19

จังหวัดสกลนคร
สํานักงานทรัพยสิน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ
มก. และคณะกรรมกาดําเนินการ
โครงการสงเสริมความสามารถ
พิเศษภาคฤดูรอน
คณะกรรมการบริหารโครงการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตกําแพงแสน

20

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

21
22

กองบริการการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพ

23

กองวิเทศสัมพันธ

24

คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติจัดตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา ทั้งนี้ ขอใหกองแผนงานตรวจสอบความถูกตอง
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ในรายละเอียดรายงานการวิเคราะหโครงการฯ กอนนําเสนอสภาฯ พิจารณา
การขออนุมัติเชาพื้นที่เปดสาขาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
การขออนุมัติเชาพื้นที่ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ขออนุมตั ิคาใชจายโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน อนุมัติ
พ.ศ. 2553 และโครงการสัมมนาอาจารยแนะแนวทั่วประเทศ

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหาร
งานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
พ.ศ. 2552
มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวนหลักสูตรที่เกินระยะเวลาการปรับปรุงในรอบ 5 ป
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประ
จําป 2553
สรุปสถานภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่มีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ที่ลงนาม จํานวนทั้งสิ้น 211 ฉบับ (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
รายงานประจําปกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2551

6

เห็นชอบใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

ที่ประชุมทราบและมอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลและผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษาดําเนินการตรวจสอบปริญญาในแตละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อให
เปนไปตามมาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา
วิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
25 งานประชาสัมพันธ มก.

26

ฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนตุลาคม 2552
จํานวน 227 เรือ่ ง จําแนกเปนขาวสัน้ จํานวน 189 เรื่อง และสกูป
ขาวยาว จํานวน 88 เรื่อง
กําหนดการประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2553
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