สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๑

ประธาน

๒

เลขานุการ

๓

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

เรื่อง
๑. การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕
๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”
๓. ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเชิญร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ”
๔. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ให้การสนับสนุนทาง
การเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติม เพื่อจัดหาอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
และหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน ๔๕
๒. สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. รายงานสรุปจํานวนนิสิตและจํานวนเงินที่ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตั้งแต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๔. รายงานการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์
๕. รายงานข้อมูลการจัดสรรค่าอํานวยการโครงการพัฒนาวิชาการ
๖. สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ Agricultural Science Park
๗. รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน
๘. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน (ระยะที่ ๓)
๙. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓
รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอขยายระยะเวลาการประเมิน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประเมินจากไม่เกิน ๖๐ วันหลังจากสิน้ สุด
ปีงบประมาณ เพิม่ อีก ๖๐ วัน ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๔

สํานักงานกฎหมาย

๕

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

๖

คณะทํางานศึกษาแนวทาง
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มก.

๗

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๘

คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
การพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มก.

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรณีมีผู้สละสิทธิ์เข้ารับตําแหน่ง
คณบดี ผูอ้ ํานวยการสถาบัน/สํานัก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าตามเจตนารมณ์ของการสรรหาผู้บริหาร
ประสงค์จะให้มกี ารดําเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เริ่มกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งนั้น
ขึ้นใหม่ หากมีการสละสิทธิ์เข้ารับตําแหน่งผู้บริหาร
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีข้อคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ซึ่งกําลังดําเนินการเตรียมจัดทําหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้ดําเนินการเปิดรับนิสติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งดูแลการบริหาร
จัดการโดยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์เป็นศาสตร์เฉพาะด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยควรศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ คณะแยกจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
โดยอาจเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมาร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อมูลและคําแนะนําในการดําเนินการดังกล่าว
รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์และพิจารณานโยบาย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามประเด็นที่คณะทํางานศึกษา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวทางการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอทั้ง ๔ ประเด็น และให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยให้รวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน เพือ่ เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว และ
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการแต่งตัง้ คณะกรรมการในการกําหนดโครงสร้าง
หน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการจากบุคลากรภายนอก
ที่มิใช่บุคลากรในสังกัดของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
การขออนุมัตหิ ลักการให้ภาคเอกชน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ นหลักการ และมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
ลงทุนในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
ควรพิจารณาจัดทําผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแบ่งเขตการใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน
และง่ายต่อการบริหารจัดการ
การขออนุมัติปดิ รายวิชา ๐๑๕๑๐๒๑๑ สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
คุณภาพชีวิต
การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติ
นโยบายการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๙

๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดี
ก.บ.ม.

๑๒

คณะเกษตร

๑๓

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่....) พ.ศ………
การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
สรุปการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับต่างประเทศ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗๖ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๙๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๓
จํานวน ๑๖๙ ข่าว
การจัดงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
การแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
การพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์พเิ ศษ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

ผลการพิจารณาการขออุทธรณ์กาํ หนดตําแหน่งศาสตราจารย์

รับทราบผลการประเมินการขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวน ๑ ราย
๒. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่ผา่ นตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขออุทธรณ์กําหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ของนายอภิชาติ ภัทรธรรม
(อุทธรณ์ครั้งที่ ๑) ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๑๔

คณะทํางานกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ

๑๕

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๑๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

๑๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

๑๙
๒๐

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒๑

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๒๒

บัณฑิตวิทยาลัย

๑๘

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูด้ ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อ
พันธุ์พืช สัตว์และจุลินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ปฏิบตั ิการวิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัตหิ ลักสูตรใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสกิ ส์
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ
การประเมินโครงการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดนิยามความหมาย
ของตําแหน่งทางบริหาร ในข้อ ๑๐ ไว้ด้วย
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๒๓

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๘

คณะวิทยาศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผล
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองแผนงาน

๒๙

กองคลัง

๓๐

กองกลาง

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วันจันทร์สปั ดาห์ทสี่ ี่ของทุกเดือน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
จํานวน ๕๗ คน
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก (๒)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อาํ นวยการสถาบัน/สํานัก
จํานวน ๑๐ ราย
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวปฏิบตั ิการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๓
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
จํานวน ๓ หน่วยงาน

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบตามเสนอ

ที่ประชุมทราบ
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